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A 
semana de 13 a 20 de junho foi excelente para o Sistema AABB. 
Vivenciamos nesse período, em Belém do Pará, um dos maiores 
eventos da FENABB, preparado com carinho para um público muito 
especial, os funcionários aposentados do Banco do Brasil.

Temos o orgulho de dizer que o CINFAABB é o maior encontro esportivo de 
aposentados vinculados a uma única empresa, no mundo.

Este ano, o destaque que fez do CINFAABB Belém um sucesso absoluto foi 
o esforço conjunto de todos os envolvidos. Os atletas, pela confiança e a 
disposição de saírem das suas casas para competir pelas AABBs. Os parceiros, 
que ao longo das edições dessa competição permanecem juntos, colaborando 
para que possamos oferecer mais qualidade ao evento. 

Pela primeira vez na região norte do Brasil, esta edição do CINFAABB contou, 
também, com a inédita participação do Presidente do Banco do Brasil na 
solenidade de Abertura. Para nós, do Sistema AABB, a presença do Presidente 
Alexandre Abreu abrilhantou sobremaneira o evento e ratificou o compromisso 
e o apreço do Banco do Brasil pelas nossas AABBs e pelos funcionários 
aposentados do BB. 

Um reconhecimento à parte para a equipe de organização: AABB Belém, 
CESABB e dirigentes do Sistema que se empenharam ao máximo para garantir 
o conforto e a satisfação aos participantes.     

O resultado dessa sinergia não podia ser outro: 2.500 pessoas, juntas,  dando 
mais um belo exemplo de qualidade de vida, integração e fraternidade.

CINFAABB é isso! Uma festa de congraçamento da família Banco do Brasil, 
por meio do Sistema AABB.

Aproveitem esta edição especial para conferir os detalhes do XXI CINFAABB 
2015  de Belém do Pará.  

Boa Leitura a todos!

Rene Nunes dos Santos

Palavra do Presidente
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P ela primeira vez na região Norte, o 
Campeonato de Integração Nacional dos 
Funcionários Aposentados do Banco do 
Brasil foi realizado, entre os dias 13 e 20 

de junho, na AABB Belém (PA), com a presença 
de 1.200 atletas acompanhados de familiares e 
amigos, reunindo uma média de 2.500 pessoas. 

A Cerimônia de Abertura contou com a 
presença do presidente da FENABB, Rene 
Nunes, acompanhado pelos vice-presidentes 
Jezreel Agra, Pedro Paulo Campos e Waldyr 
Peixoto; o presidente do Banco do Brasil, 
Alexandre Abreu; vice-presidente do BB, Paulo 
Ricci; diretor do BB, Carlos Netto; presidente 

PRESIDENTE DO BB FAZ 
ABERTURA DO XXI CINFAABB 

da PREVI, Gueitiro Matsuo; superintendente 
estadual do Pará, Carlos Alberto Ramos da 
Silva; presidentes dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal da FENABB, Haroldo Vieira e Reinaldo 
Fujimoto, respectivamente; presidente da AABB 
Belém, Abrão Damous; presidente do CESABB-
PA, Antonio Barbosa; presidente da ANABB, 
Sergio Riede; presidente da AAFBB, Célia Maria 
Larichia; vice-presidente do Conselho Deliberativo 
da CASSI, Antônio Cladir Tremarim; diretor do 
SEGASP, Modesto Minelli; diretor executivo da 
Cooperforte, Josué Martins Neto; presidente 
do Conselho Fiscal da CASSI, Regina Fátima de 
Souza Cruz e a embaixadora do Vôlei, Fabi.
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A palavra que representa muito bem a 
abertura desta edição do CINFAABB é: 
Alegria!!! Exemplo disso foi o próprio 
desfile das delegações embalado ao som 
do carimbó – ritmo típico do Pará. Com 
o espaço organizado especialmente para 
o evento, os participantes se sentiram 
bastante acolhidos na AABB Belém.

“Há algum tempo, venho sonhando com 
a realização deste evento. Estamos 
muito felizes em poder recebê-los 
aqui em nosso clube, apresentar 
nossa cultura e abrir as portas para 
a realização deste grande evento. 
Não estamos medindo esforços para 
fazer o nosso melhor”, avaliou Abrão, 
presidente da AABB anfitriã.

Realizar um evento deste porte 
realmente é uma responsabilidade. 
“Jogar vôlei é fácil. Difícil é carregar 
a responsabilidade de acender a pira 
olímpica deste evento. Desejo sucesso 
a todos e que este clima maravilhoso 
perdure durante todos os dias da 
semana”, mencionou Fabi.

O presidente da Previ também deixou 
uma palavra de reconhecimento aos 
participantes do evento. “É um privilégio 
poder estar aqui com vocês. AABB, 
CASSI e PREVI são propriedades de 
todos nós funcionários do Banco, 
instituição que vocês contribuíram muito 
para o crescimento”, elogiou Gueitiro.

Rene Nunes agradeceu a cada um 
dos parceiros, em especial ao Banco 
do Brasil, pelo apoio na realização 
do CINFAABB. Falou das recentes 
conquistas para o Sistema AABB e 
lembrou que isso tudo é uma sequência 
do trabalho que vinha sendo realizado 
pelas gestões anteriores da Federação. 
“O CINFAABB vem crescendo a cada 
ano e isso é fruto de um trabalho 
conjunto que está sendo construído 
há algum tempo. Meu agradecimento 
especial ao Banco do Brasil e ao 
presidente Alexandre Abreu.”

“O Banco já passou por 
diversas mudanças, mas uma 

coisa não muda: o valor da 
ética do funcionalismo, que é 
transmitida de geração para 

geração!”, concluiu  
Alexandre Abreu.
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“Isso aqui é um megaevento!” Elogiou o presidente do Banco do Brasil. “O funcionário do Banco,  
mesmo aposentado, não se afasta. A prática esportiva é importante em qualquer idade e incentivar é 
muito bom. O Banco já passou por diversas mudanças, mas uma coisa não muda: o valor da ética do 
funcionalismo, que é transmitida de geração para geração! Estou muito emocionado em estar aqui. Meu 
pai era aposentado do Banco e não tem como não lembrar dele. Parabéns!”, concluiu Alexandre Abreu.

Após essas palavras, o presidente do Banco declarou aberto o XXI CINFAABB!!!!
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O evento de aposentados teve uma 
repercussão muito boa, tanto na mídia quanto 
na esfera estadual. O governador do Pará, 
Simão Jatene, gravou um vídeo, convidando 
o país inteiro a prestigiar o evento e conhecer 
a cultura nortista. “Agradeço a escolha de 
Belém, a escolha do estado do Pará, para 
sediar os jogos dos aposentados do Banco 
do Brasil. É sempre um grande momento 
poder dividir alguns dias com vocês que já 
contribuíram através do BB pra história do 
país; que já avançaram no tempo, mas que 
continuam com determinação e garra. Estamos 
esperando vocês.”

Durante os dias do evento, os jornais Amazônia 
e O Liberal veicularam notícias e entrevistas 
com participantes. Também foi destacada a 
importância da movimentação na economia 
local, girando em torno de R$7 milhões, entre 
rede hoteleira, transporte e alimentação. 

Repercussão na
mídia, poderes e 
comércio local 



ESTANDE FENABB 

D urante todos os dias do evento, a FENABB, juntamente com os demais parceiros do XXI CINFAABB, 
colocou a disposição dos participantes estandes com serviço de informações e distribuição de brindes. 
Dentre as atividades do espaço, a FENABB estava divulgando o seu APP para equipamentos móveis. 
Nessa ferramenta, todos podiam conferir as tabelas dos jogos e o resultado de cada confronto em tempo 

real. Também foi sorteada uma televisão, 48 polegadas, cuja a ganhadora foi Marta Olijnik Waydzik, da delegação 
de Toledo (PR). “A primeira vez que participei do CINFAABB foi no ano passado, em Salvador. É uma festa 
muito bonita e com novidades a cada ano. Desta vez, o aplicativo do telefone nos ajudou muito. Conferimos os 
resultados dos jogos, as fotos. Fiz meu cadastro antes de vir para Belém”, concluiu Marta. 
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App FENABB
Fique por dentro das notícias
da FENABB e das AABBs. 



Embora o CINFAABB  busque fortemente a integração 
e o congraçamento entre os participantes, o 
Campeonato é um evento esportivo, com foco na 
qualidade de vida dos aposentados do Banco do 
Brasil. No total são 1.200 atletas disputando 14 
modalidades: buraco, dominó, sinuca, tênis de mesa 
feminino e masculino, tênis feminino dupla e simples, 
tênis masculino dupla e simples, truco, voleibol 
feminino, natação, atletismo e futebol minicampo.

Durante os oito dias de evento, o que se viu foi 
uma garra muito grande de vencer e um show de 
condicionamento físico, tanto nos campos quanto 
nas quadras e na piscina.  “É o primeiro evento que 

participo e estou gostando muito. O que mais me 
chamou atenção foi a quantidade de atletas que 
participa, e também pela idade, grande maioria 
com mais de 60 anos. Tanta gente assim, somente 
o Sistema AABB para proporcionar”, avaliou 
Valdemar Ferreira, participante da delegação de 
Salvador (BA).

Qualidade de Vida: a prática esportiva é uma 
grande aliada no combate a doenças que vão 
aparecendo no transcurso da vida, como diabetes 
e hipertensão. E a FENABB, apoiando a prática 
esportiva por meio de eventos como esse, contribui 
para manter os associados ativos e saudáveis.  

Na natação o evento reuniu 70 atletas funcionários aposentados do Banco do Brasil.

DISPUTAS ESPORTIVAS EM MEIO AO  CONGRAÇAMENTO ENTRE 

OS PARTICIPANTES FORAM OS PONTOS ALTOS DO EVENTO

10 CINFAABB 2015



Sinuca

Premiação tênis de quadra feminino 

Tênis de mesa Futebol
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A noite de confraternização do XXI CINFAABB foi um 
show a parte. A banda The Fevers colocou mais de 
1.800 pessoas para dançar do início ao fim da festa, 
o que aqueceu ainda mais o calor paraense. Reviver 
momentos da adolescência, com muito sucesso da 
jovem guarda, foi o clima que predominou na AABB 
Belém (PA), na noite de quarta-feira (17/06).

A festa contou com a presença do diretor do BB, 
Carlos Eduardo Leal Neri; o gerente de divisão, 
Carlos Alberto Pereira, o Carlão; superintendente 
estadual do BB no Pará, Carlos Alberto; presidente 

da AABB e do CESABB sede, Abraão Damous e 
Antonio Barbosa, respectivamente; presidente 
da FENABB, Rene Nunes, acompanhado 
dos vice-presidentes Pedro Paulo Magno e 
Jezreel Agra; presidentes do Conselho Fiscal e 
Deliberativo da Federação, Reinaldo Fujimoto e 
Haroldo do Rosário Vieira, respectivamente.

O CINFAABB, que é realizado desde 1995, 
surpreende cada um que participa pela primeira 
vez, como é o caso do diretor Neri. “É a primeira 
vez que venho ao CINFAABB e estou surpreso 

NOITE DE FESTA: THE FEVERS, O SHOW! 
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com a energia maravilhosa deste evento. 
Parabéns a todos!!! Divirtam-se!!!”. Neri 
também mencionou a importância do Sistema 
AABB para o Banco do Brasil. “Os aposentados 
BB são a nossa continuidade do Banco do 
Brasil. É isso que mantém a grande família 
Banco do Brasil e faz com que os funcionários 
percebam a instituição além do período laboral. 
E o Sistema AABB, com a estrutura dos clubes, 
tem muito a nos ajudar para agregar e fomentar 
essa aproximação”, ponderou.

Para a FENABB, a realização desse 
campeonato é o resultado de muito trabalho 
e dedicação. Temos um carinho muito 
grande na organização do CINFAABB, 
porque é o maior evento voltado para 
aposentados ligados a uma instituição do 
mundo. Cada detalhe é pensado para que o 
melhor seja oferecido. Agradeço o apoio dos 
parceiros, em especial ao Banco do Brasil 
que, sem eles, nada disso seria possível”, 
mencionou o presidente Rene.
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TROFÉU CONFRATERNIZAÇÃO

CINFAABB 2016 
em Cuiabá (MT) 

Como tradicionalmente ocorre, no encerramento, uma das 
delegações participantes do evento recebe o troféu de 
Confraternização, reconhecimento ao grupo mais unido e 
mais animado do Campeonato. Desta vez, o título ficou com 
a delegação de Florianópolis (SC), que deu um show de 
animação durante todos os dias. Os participantes estavam 
sempre uniformizados com roupas características da região, 
torcendo pelos seus atletas.

Antes da abertura oficial do evento, 
é realizada uma reunião com os 
representantes de cada delegação, 
o chamado Congresso Técnico. 
Na ocasião, são esclarecidas 
algumas regras, orientações sobre 
o campeaonato e repassado o 
Regulamento Técnico do CINFAABB. 
Neste momento também são 
apresentadas as candidatas para 
sediar a próxima edição do evento 
e a votação é feita pelos próprios 
representantes. E, em 2016, o XXII 
CINFAABB será realizado em Cuiabá 
capital do estado de Mato Grosso. 
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A FENABB AGRADECE 
A PARCERIA

Integração
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*Prêmios pagos em dinheiro diretamente ao contemplado. Valores líquidos de Imposto de Renda, conforme legislação vigente. Lastreados por Títulos de Capitalização da Brasilcap 
Capitalização S.A., CNPJ: 15.138.043/0001-05, aprovados pela SUSEP, processos nº 15414.002920/2009-14 e nº 15414.002919/2009-90. A aprovação deste título pela SUSEP 
não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. Promoção válida até 
31.10.2015. Consulte o regulamento no site: bb.com.br/poupancapremiada.
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