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Com a edição e publicação do Jornal Dirigente AABB, no seu 4º trimestre, 
estamos concluindo mais um ano de comunicação intensa com os 

nossos dirigentes de AABBs. Nesse período foi possível compartilhar 
informações, eventos, destaques e trabalho. Muito trabalho! O resultado 

foram conquistas e fatos relevantes ao longo de 2015, onde podemos citar 
o CINFAABB de Belém, a JENAF de Brasília, o Fenabbinho, a flexibilização 

de tarifas, o Sistema de Jornadas e muito mais.

Nesse 4º trimestre, as Jornadas Esportivas Regionais – JERABs, como 
sempre, dominaram o cenário esportivo das AABBs, com eventos nas 
AABBs de Palmas, Recife, Manaus, São Luís, Ribeirão Preto e Campo 

Grande. Com elas foi possível conhecermos os felizardos que estarão na 
disputa pelo título nacional, na JENAB 2016, que acontecerá em Maceió, 

em Alagoas.

Por falar em 2016,  o jornal Dirigente AABB vem anunciando diversos 
eventos e atividades que acontecerão no primeiro semestre do ano que 
vem. Os Encontros Regionais de AABBs – ERAs, o CINFAABB Cuiabá e 
a própria JENAB Maceió são algumas das atrações. Além disso, estão 

previstos diversos cursos de capacitação para dirigentes, a distância com 
tecnologia web, presenciais e até com estágios integrados.

O Fundo Nacional de AABBs continuará a ser distribuído para pequenas 
AABBs que buscam forças para alcançarem sua sustentabilidade, além 

das diversas linhas de auxílios financeiros à disposição  das AABBs 
principalmente para investimentos. 

A relação com o Banco do Brasil está cada vez mais sólida e nessa edição 
trazemos uma entrevista com o diretor da DIREF, Carlos  Célio, que fala 

um pouco dessa parceria tão importante para a FENABB.

Desejamos a todos uma excelente leitura. 

Rene Nunes dos Santos 
Presidente da FENABB      

Palavra do 
Presidente

Rene Nunes
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As edições 2015 das Jornadas Regionais de AABBs (JERABs) foram todas realizadas no último trimestre, 
nos meses de outubro, novembro e dezembro. Ao todo, foram seis edições, sendo Palmas (TO), Recife 
(PE), Manaus (AM), São Luís (MA), Ribeirão Preto (SP) e Campo Grande (MS) as cidades anfitriãs. Os 
campeões garantiram participação na Jornada Nacional (JENAB), que será em Maceió (AL), de 18 a 20 

de março de 2016. A cobertura completa das JERABs, com os resultados, está em: www.fenabb.org.br.

A seguir, veja como foram as etapas.

NO ÚLTIMO TRIMESTRE, SEIS 
JERABs FORAM REALIZADAS

São Luís (MA)
Com muito sucesso e em clima de descontração, abebeanos de São Luís receberam a 
JERAB Nordeste II. Realizada no dia 1° de novembro, o evento reuniu 450 atletas de 21 
Associações dos seguintes estados: Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e Amapá.

Marcaram presença o presidente anfitrião Wilson Lopes, acompanhado de todos os diretores da entidade; o 
presidente do CESABB-MA, Félix Pinto; os vice-presidentes de Eventos Esportivos e Socioculturais e de Gestão 
de Pessoas da FENABB, Jezreel Agra Cordeiro e Waldyr Peixoto Filho, respectivamente; o superintendente 
Regional do BB Cristiano Carvalho e o presidente do CESABB-PE, José Severino da Silva (Duda).

4 Out./Nov./Dez. de 2015
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Palmas (TO)
Atletas de Tocantins, Goiás, Mato 
Grosso e Distrito Federal se reuniram na 
AABB Palmas (TO), em clima de muita 
integração, para a JERAB Centro-Oeste. A 
competição foi realizada nos dias 10 e 11 
de outubro, reunindo mais de 600 atletas.

Entre as autoridades presentes estava o 
vice-presidente de Desenvolvimento de 
Pessoas da FENABB, Waldyr Peixoto; o 
presidente do CESABB-TO e AABB Palmas, 
Pedro Carvalho; o presidente do CESABB-
SP, Francisco Paulino de Carvalho; o 
presidente da AABB Rio de Janeiro (RJ), 
Odali Dias Cardoso; o presidente da AABB 
Brasília (DF), Nelson Vieira Filho (Batata); o 
presidente do CESABB-GO, Elézer Lemes; 
o presidente do CESABB-MT, Domingos 
Maciel Limeira (Netto), e o desembargador 
presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, Ronaldo Eurípedes.

Campo Grande (MS)
A animação foi constante na AABB Campo 
Grande (MS) com a realização da JERAB Sul. 
O campeonato congregou 600 atletas de Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Realizada nas dependências da 
Associação, entre os dias 14 e 15 de novembro, o 
evento reuniu um público médio de mil pessoas.

Os participantes foram recepcionados pelo anfitrião 
do evento, o presidente da AABB Campo Grande 
Márcio Modesto. Também esteve presente o 
vice-presidente Administrativo da FENABB, Pedro 
Paulo; o superintendente estadual Evaldo Emiliano; 
o presidente do CESABB local, Alcindo Machado; o 
gerente de Planejamento de Atividades Esportivas 
da FUNDESPORTE, Luiz Stopa; o superintendente 
Regional Fábio Alexandre Pereira; a gerente 
Geral da GEPES Márcia Mascarenhas Katayama; 
a gerente de Unidade da CASSI Sandra Maria 
Luiz e o gerente do SEGASP Modesto Minelli.
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Ribeirão Preto (SP) 
A JERAB Sudeste, realizada entre os dias 31 de outubro 
e 2 de novembro, teve como sede a bela AABB Ribeirão 
Preto (SP). A competição reuniu 28 delegações dos quatro 
estados da região. Cerca dos 500 atletas apresentaram 
alto nível técnico em 17 modalidades esportivas e o 
evento congregou um público diário de 800 pessoas.

A FENABB esteve representada pelo presidente Rene 
Nunes. Também estavam presentes o superintendente 
estadual José Sardelari; os regionais José Marconi e 
Glaucio Zanettin; o gerente regional da GEPES Ribeirão 
Preto, Rodrigo Quintiliano e todos os presidentes 
dos CESABBs participantes, recepcionados pelo 
anfitrião Francisco Paulino e pela diretoria abebeana 
liderada pelo presidente Anísio Carossini.

Recife (PE) 
A AABB Recife (PE) foi palco, entre 10 e 12 de 
outubro, da JERAB Nordeste I. A competição 
congregou 32 clubes da região, somando 630 
atletas. Na abertura do evento, a banda marcial 
do Exército Brasileiro entoou o Hino Nacional.

A FENABB foi representada pelo vice-presidente de 
Eventos Esportivos e Socioculturais, Jezreel Agra; 
também estava lá toda diretoria da AABB anfitriã, 
liderada pelo presidente, Francisco Ilo; o superintendente 
estadual do BB, Marcos Augusto Parisi Ticianeli; 
o deputado Gonzaga Patriota e os presidentes dos 
CESABBs PB, PE, AL, SE, BA e RN. O público diário 
da Jornada foi de aproximadamente 950 pessoas.

Manaus (AM) 
A capital amazonense, Manaus, recebeu atletas de Roraima, 
Amazonas, Acre e Rondônia para a JERAB Norte. A competição 
foi realizada durante os dias 23, 24 e 25 de outubro. Nesses três 
dias, somados, a competição reuniu uma média de 1.500 pessoas, 
entre associados, familiares, comunidade e atletas abebeanos.

O presidente da FENABB, Rene Nunes, estava lá. Ele foi 
acompanhado do vice-presidente de Desenvolvimento de Pessoas, 
Waldyr Peixoto. Também compareceram o superintendente 
Estadual do BB, Edson Branco da Cruz Filho; o superintendente 
Regional Rafael Alessi; o gerente da GEPES, Allson Menarren; 
o gerente da CASSI, André Stroff; os presidentes dos 
CESABBs AC, AM, RO e RR, além de autoridades locais.
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JINFAABB
Entre os dias 15 a 21 de novembro, a AABB Natal (RN) foi sede do 
JINFABB. A competição reuniu 450 atletas, representantes dos seguintes 
estados: Aracaju (SE), Belém (PA), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Natal 
(RN), Recife (PE), Salvador (BA), São Luís (MA) e Teresina (PI). Durante 
os dias de competição, foram disputadas as seguintes modalidades: 
buraco, dominó, futebol minicampo, natação, sinuca, tênis e vôlei.

A parte musical também esteve em alta com a Orquestra Los 
Manos, que animou o público com músicas dos anos 60 e 70, 
bolero, forró e samba. Além disso, também rolou exposição de 
artesanato com peças confeccionadas por colegas aposentados. 

“Fiquei imensamente contente com o JINFABB. O número de participantes 
foi realmente muito significativo e expressivo. Todos os atletas reunidos 
demonstraram a importância da busca pela qualidade de vida por meio 
do esporte, da amizade, do congraçamento e da confraternização”, 
comentou o gerente da SUPER em Natal, Edinaldo Urbano.

SULBRAABB
Entre os dias 25 e 28 de novembro, a AABB São Paulo (SP) recebeu o 
SULBRAABB. Delegações de Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Joinville 
(SC), Porto Alegre (RS), Santa Cruz do Sul (RS) e Toledo (PR), além 
de São Paulo, sede, estavam presentes. As modalidades disponíveis 
nessa edição foram futebol minicampo em várias categorias, dominó, 
tênis, atletismo, natação, sinuca, tênis tradicional e tênis de mesa.

Nesses quatro dias de atividades, os participantes compartilharam 
momentos de muita emoção e de fortalecimento dos 
laços de amizade, já que todos são da família BB.

Na avaliação do diretor de Distribuição São Paulo (DISAP), 
Tarcísio Hübner, jogos como o SULBRAABB estão entre as 
iniciativas mais relevantes do ponto de vista das Jornadas, “pois 
reúnem um público que ajudou a construir o BB e que, ainda 
hoje, é bastante ativo no dia a dia das AABBs”, declarou.

A integração envolvendo eventos esportivos e sociais não para no Sistema AABB. E para os colegas 
aposentados do Banco do Brasil essa regra também vale. Prova disso é a realização anual do 
Campeonato de Integração Nacional dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil (CINFAABB). 
Além disso, tem as etapas regionais, como a Jornada de Integração dos Funcionários Aposentados do 

Banco do Brasil (JINFABB) e os Jogos Sul-Brasileiros de Aposentados do Banco do Brasil (SULBRAABB).

Confira como foram as edições 2015 desses dois eventos.

CAMPEONATOS REGIONAIS 
integram colegas aposentados do BB
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JENAB 2016:

T udo certo para a realização da Jornada Esportiva Nacional de AABBs (JENAB). A competição será 
na AABB Maceió (AL), no período de 18 a 20 de março de 2016. 

As equipes classificadas nas Jornadas Esportivas Regionais (JERABs) realizadas em 2015, tanto 
em modalidades oficiais previstas no RGC, quanto nas opcionais (futevôlei e tênis de quadra 

masculino e feminino), já têm passaporte garantido para a JENAB.

DE 18 A 20 DE MARÇO 
COMPETIÇÃO SERÁ REALIZADA 
NA AABB MACEIÓ (AL)

8 Out./Nov./Dez. de 2015
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O verde contagiante dos coqueiros que dominam 
toda a orla praiana pode ser apreciado de longe, em 
uma das jangadas de velas coloridas que levam você 
às famosas piscinas naturais formadas na praia da 
Pajuçara. Museus, teatros, igrejas, bairros históricos, 
artesanatos, gastronomia diversificada completam 
esse cenário.

A cultura maceioense é expressiva e marcante, 
principalmente pelo seu rico folclore, além de seus 
artistas, escritores e músicos como o cantor e 
compositor Djavan e o poeta Lêdo Ivo. Entre as 
manifestações folclóricas, há os folguedos como: 
Caboclinho, Carvalhada, Chegança, Bumba Meu Boi, 
Coco Alagoano, Festa de Reis, Guerreiro, Pastoril, 
Reisado, Quilombo e Zabumba. O artesanato, 
representado por peças incríveis de cerâmica, conquista 
a todos pela criatividade, originalidade e beleza.

Temos uma certeza: Maceió vai encantar você!

Inscrições

As AABBs participantes farão as inscrições dos 
atletas no Sistema de Jornadas, na Área Restrita do 
site da FENABB, conforme orientações contidas no 
manual Sistema de Jornadas Esportivas. Deverão 
ser cadastrados os nomes, com os respectivos 
atestados e comprovantes de pagamento. Caso 
o atleta não esteja no Cadastro Nacional de 
Atleta (CNA), não poderá ser inscrito. Portanto, 
é imprescindível a regularização do cadastro do 
mesmo, o mais rápido possível.

Maceió, capital de Alagoas, é banhada por lagoas, um 
mar que mescla o azul-turquesa e o verde-esmeralda 
e belas praias ornadas por jardins de coqueirais. 
Conhecida como “Paraíso das Águas”, hoje é 
considerada como o “Caribe Brasileiro” devido às suas 
belezas naturais que atraem turistas de todo o mundo.

9Out./Nov./Dez. de 2015
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ERA 2016 SERÁ REALIZADO 
EM 4 ETAPAS

A programação de eventos da FENABB para 2016 está bem rica. Além de eventos esportivos de 
grande relevo, como a JENAB e o CINFAABB, também serão realizadas atividades de cunho 
administrativo e com foco no planejamento do Sistema AABB, como os Encontros Regionais de 

AABBs (ERAs), que serão realizados em quatro etapas.

Novidades

Ao invés de ter a duração de dois dias, como em anos anteriores, cada ERA vai contar com três dias 
de atividades. A ideia é que no primeiro dia sejam realizados – sob a liderança dos CESABBs – os 
Encontros de Administradores (ENCADs). Assim, se um Encontro Regional tiver a presença de cinco 
estados, cinco ENCADs serão realizados.

Veja os locais e datas de cada ERA:

18, 19 e 20/02 – Porto Alegre (RS)

03, 04 e 05/03 – Salvador (BA)

Em breve, no site da FENABB, serão repassadas novas informações.

JUNTOS, EVENTOS REUNIRÃO 
DIRIGENTES DE TODOS OS ESTADOS

4ºERA
ENCONTRO REGIONAL DE AABBs

07, 08 e 09/04 – Recife (PE)

28, 29 e 30/04 – Brasília (DF)

CINFAABB: 
É MUITO MAIS INTEGRAÇÃO ESPERANDO POR VOCÊ!

A Os preparativos para o XXII Campeonato de Integração Nacional dos Funcionários Aposentados do 
Banco do Brasil (CINFAABB), que será de 21 a 28 de maio de 2016, estão a todo vapor. A FENABB, em 
parceria com a AABB Cuiabá (MT) – sede do evento – e com o CESABB Mato Grosso está trabalhando 
para que essa edição do evento proporcione as melhores experiências aos atletas participantes, amigos 

e familiares.

Vale lembrar a parceria que a Federação firmou com a empresa LUANE BITTES VIAGENS E TURISMO para a 
compra de passagens, hotelaria e pacotes turísticos. Caso haja interesse das delegações em efetivar reservas e 
contratar serviços, inclusive pacotes de viagem, a sugestão é contatar a agência pelos seguintes canais:

Telefones: (61) 9995 2860 | (61) 8597 5277 | (61) 3321 0943 
E-mail: diretoria@luanebittes.com.br  
Site: www.luanebittes.com.br  
Horário de atendimento: 9h às 18h, de segunda até sexta. 
Plantão: (61) 9995-2860  
Para outras informações, contate a Gerência de Eventos 0800.704.2106, opção 3.
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MAIS UM INVESTIMENTO 
NA FORMAÇÃO DOS DIRIGENTES

C om a meta constante de 
disponibilizar capacitações 
cada vez mais voltadas para a 

profissionalização da gestão abebeana, 
a FENABB oferecerá aos dirigentes, 
a partir de 2016, o Curso Gestão 
Empreendedora de AABBs. Presencial 
e com enfoque teórico-prático, ele 
terá como objetivo geral ‘elaborar 
planejamentos sustentados pelo Modelo 
Referencial de Gestão de AABBs, 
favorecendo a gestão empreendedora’. 
As turmas poderão ter no mínimo 16 e 
no máximo 20 pessoas. A carga-horária 
será de 15 horas.

CURSO GESTÃO EMPREENDEDORA:

Grupos de Trabalho

Nos meses de setembro e novembro, Grupos de 
Trabalho se reuniram na sede da Federação, em Brasília 
(DF), com o intuito de discutir temas relacionados à 
implementação de mais esta etapa formativa, como: 
metodologia, público de interesse, conteúdos, carga-
horária, pré-requisitos, entre outros aspectos.

Cursos Online

A FENABB também tem investido bastante em formações 
a distância. Para acessá-las, digite no navegador de seu 
computador: http://educativa.fenabb.org.br/moodle. 

Grupo de Trabalho reunido na sede da FENABB 
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O mês de novembro foi muito produtivo para 
Federação. Diversas atividades foram 
realizadas paralelamente, entre elas, a reunião 

do Conselho Consultivo – evento reúne presidentes 
de todos os CESABBs, além de dirigentes da 
FENABB e executivos do BB. Esse encontro 
começou no dia 24 de novembro e encerrou no dia 
seguinte, 25.

A mesa de abertura foi formada pelo presidente 
Rene Nunes; o diretor da diretoria de Relações com 
Funcionários e Entidades Patrocinadas do Banco do 
Brasil (DIREF), Carlos Célio de Andrade Santos; os 
presidentes do Conselho Deliberativo e do Conselho 
Fiscal da FENABB, respectivamente, Haroldo Vieira 
e Reinaldo Fujimoto; o gerente executivo da GEPAT, 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO: 

MOMENTO FOI OPORTUNO PARA 
ELEGER O CONSELHO ARBITRAL

Gilmar Ferreira; o superintendente Regional do BB em 
Brasília, Luiz Fernando Bloes Meirelles e o presidente 
da AABB Brasília, Nelson Vieira (Batata).

Carlos Célio falou do prazer em participar de 
eventos como esse em nome da DIREF. “AABB é o 
ambiente mais propício que temos para formar bons 
cidadãos. Vemos as Associações como entidades 
que têm grande importância para a qualidade de 
vida do funcionário. Também é digno de nota o papel 
dos clubes no fortalecimento das relações com a 
comunidade, vide o Programa AABB Comunidade”, 
frisou. Ele também citou algumas conquistas que 
teve o protagonismo do BB e do Sistema AABB, 
como a adição do módulo variável na PLR dos 
cedidos; a flexibilização das tarifas e a simplificação 

Abertura da reunião: foco no Sistema AABB
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das instruções normativas do Banco que tratam da 
alienação de AABBs.

Após a abertura, a pauta de trabalho começou com 
a apresentação dos temas trazidos pelos CESABBs 
para a diretoria da FENABB. Na parte da tarde, o 
presidente Rene conduziu uma apresentação sobre 
Programação Orçamentária dos CESABBs, mostrou os 
resultados dos desafios propostos para os Conselhos 
em 2015 e expôs os desafios para 2016. Finalmente, 
os vice-presidentes Clodoaldo Soares (VIFIN), Pedro 
Paulo (VIPAD), Jezreel Agra (VIPEV) e Waldyr Peixoto 
(VIDEP) fizeram explanações sobre a atuação das 
respectivas áreas e quais novidades elas trarão no 
ano seguinte.

2° dia de reunião

Nesse dia, os trabalhos foram iniciados pelo o 
presidente do Conselho Deliberativo da Federação, 
Haroldo Vieira, e pelo presidente da ANABB, 
Sergio Riede. Eles falaram sobre a importância do 
fortalecimento das entidades ligadas ao Banco do 
Brasil.

Em seguida, o presidente Rene fez uma 
apresentação sobre as realizações da FENABB 
e falou dos desafios que Federação e Conselhos 
Estaduais terão em 2016. Pautaram esse 
momento assuntos como: JENAF, CINFAABB, 
App, FENABBINHO, reforma da sede da entidade, 
reunião com as Superintendências do BB, Sistema 
de Jornadas, etc.

Sistema AABB: Novo Modelo de Governança

 Um dos momentos mais aguardados desse 
segundo dia foi a exposição sobre o novo modelo 
de governança para o Sistema AABB, ou seja, 
o aperfeiçoamento das relações de trabalho e 
atuação das AABBs, dos CESABBs e da própria 
FENABB. O momento foi conduzido pelo professor 
Carlos Bramante, profissional de educação física, 
com mestrado em Educação e doutorado em 
Estudos do Lazer e Gestão de Parques Públicos, 
além de consultor de entidades como SESC e SESI, 
e do Sistema AABB.

Na parte da tarde, Rene, acompanhado dos vice-
presidentes, fez uma explanação sobre a proposta 
de alteração da IN 406 do Banco do Brasil, relativa à 
alienação de AABBs. Logo após foi feita a eleição do 
Conselho Arbitral da FENABB.

Veja como ficou a composição do Arbitral:

Região Centro-Oeste – Elézer Lemes (Goiás)

Região Nordeste – Alberto Galvão (Rio Grande do Norte)

Região Norte – Pedro Carvalho (Tocantins)

Região Sudeste – Sérgio Werneck (Rio de Janeiro)

Região Sul – Adeluir Adriano (Santa Catarina)

Por fim, foi aberto o espaço para a tribuna livre, 
momento em que os dirigentes levantaram temas 
abebeanos para a apreciação rápida dos colegas. 
Depois, presidentes de alguns CESABBs fizeram uma 
breve avaliação sobre o evento.

Diretor do BB, Carlos Célio, marcou presença 

Foto de encerramento da reunião: 2016 tem mais! 
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O Carnaval é, de fato, uma época em que 
a alegria toma conta de todos os cantos 
e recantos do Brasil. E nas AABBs não é 

diferente. Em vários estados são organizadas 
festas pra lá de animadas, reunindo pessoas de 
todas as idades. Se na sua cidade tem uma AABB, 
procure-a para saber como está programada a 
agenda de eventos para o Carnaval.

Segurança e Organização
A FENABB recomenda, para as AABBs que 
realizarão eventos, atenção às questões de 
segurança e organização, com a checagem de itens 
como: instalações elétricas, hidráulicas, estruturas 
prediais, piscinas, capacidade e utilização de 

CARNAVAL NAS AABBs: 
DICAS FENABB PARA UMA 
FESTA MAIS SEGURA

espaços, acessos, autorizações legais, juizado de 
menores, consumo de bebidas, utilização de fogos 
de artifício e outros artefatos, decorações, serviço 
de segurança física e patrimonial, serviço médico 
emergencial e tudo que possa garantir tranquilidade 
aos foliões. Durante os eventos, é recomendável que 
haja um integrante da diretoria na AABB.

Em caso de dúvidas, consulte as autoridades locais 
de sua cidade responsáveis pela concessão de 
autorizações para eventos e fiscalização, como 
Bombeiros, Polícia Militar, Prefeitura, entre outras. 
Para consultas mais personalizadas, desde que 
envolvam questões de ordem jurídica, envie um 
e-mail para juridico@fenabb.org.br.
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Reunião com a Super Pernambuco 
No dia 3 de dezembro foi realizada a 
segunda reunião itinerante, desta vez, com 
o colegiado da Super em Pernambuco. O 
momento foi oportuno para compartilhar o 
processo decisório sobre a rede de AABBs 
com as lideranças locais do Banco do Brasil.

“Esse tipo de encontro é muito bem-vindo, 
pois conseguimos alinhar melhor nossas 
estratégias e, juntos, encontrar soluções 
para as mais diversas situações, como 
foi o caso. A equipe da Super está de 
portas abertas para auxiliar as AABBs e 
nossos gerentes do BB estão orientados e 
empenhados para, cada vez mais, estarem 
bem próximos às gestões abebeanas”, 
declarou o superintendente MarcosTicianeli.

FENABB INICIA SÉRIE DE REUNIÕES 
ITINERANTES COM O BB

Com o objetivo de ampliar a aproximação entre o BB e o Sistema AABB, a FENABB iniciou, em novembro de 2015, 
a série de reuniões itinerantes que fará com as superintendências do Banco. Dois estados foram visitados, sendo o 
primeiro encontro realizado no Rio de Janeiro e o segundo, no mês de dezembro, em Pernambuco.

Reunião com a Super Rio
Diretores da FENABB se reuniram, no dia 
17 de novembro, com representantes da 
Superintendência Estadual do BB no Rio. A 
reunião itinerante, que faz parte dos Planos de 
Ação da FENABB, abordou vários temas, entre 
eles, maneiras de implantar alternativas para o 
desenvolvimento dos clubes e sua integração 
com a comunidade.

Na avaliação do superintendente Marco Túlio, o 
encontro foi produtivo. “Parabenizo a diretoria 
da FENABB pela iniciativa. Ações como essa 
fortalecem não só as instituições, mas também 
ressalta a importância que o Sistema AABB tem 
na vida e na qualidade dos nossos funcionários. 
Vale destacar que é muito importante essa 
aproximação do Sistema com o BB e das nossas 
agências com as AABBs. Os assuntos tratados 
foram de extrema relevância, por exemplo: 
falamos não só das soluções que podem nortear 
as Associações, mas também sobre como 
faremos parte dessas soluções”, declarou.

EM 2016, META É FAZER ENCONTRO EM TODOS OS ESTADOS

No Rio: BB e Sistema AABB ainda mais entrosados

Encontro em Pernambuco foi muito promissor
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Nesta edição do Jornal Dirigente, trazemos em primeira mão a entrevista com o diretor de Relações com 
Funcionários e Entidades Patrocinadas do Banco do Brasil, Carlos Célio de Andrade Santos. De forma 
bastante objetiva, ele fala da importância da parceria entre o BB e o Sistema AABB, avalia como as AABBs 

podem impactar na imagem socioambiental do Banco e também aponta a importância das AABBs para o Banco 
do Brasil do ponto de vista negocial.

“Considero que o Sistema deve manter a busca por uma parceria cada vez mais sólida com o Banco”, afirmou 
Carlos Célio. Confira a íntegra.

Como avalia a relação BB e Sistema AABB 
e o que pode ser feito para aprimorar esse 
relacionamento?

Avalio positivamente, afinal trata-se de uma 
parceria construída há quase um século, que 
vem se solidificando em torno do objetivo 
de promover a cooperação mútua, sempre 
valorizando o tripé família, trabalho e lazer. 

Nesse sentido, os benefícios dessa relação 
são evidenciados para ambas as partes: 
de um lado a AABB fomenta atividades de 
lazer e esporte, o que permite a melhoria da 
saúde e da qualidade de vida dos associados, 
e de outro, o Banco do Brasil tem, em 
contrapartida, além da satisfação dos seus 
funcionários, a divulgação dos seus produtos 
e serviços junto à comunidade.

O apoio do Banco se concretiza de várias 
formas, dentre as quais destacamos a 
parceria no segmento de seguros coletivos 
do ramo vida, no qual a FENABB exerce o 

ENTREVISTA COM 
O DIRETOR DO BB, 
CARLOS CÉLIO
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AABBs: valorização do tripé família, trabalho e lazer
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importante papel de estipulante, além do programa 
de cessão e liberação parcial de funcionários para 
atuarem tanto na AABB como no CESABB e na 
FENABB, garantindo a identidade entre o Sistema 
AABB e o Banco. 

Entendo que muito ainda pode ser aprimorado nesta 
relação, como a criação de mecanismos de gestão 
que permitam a efetiva mensuração dos benefícios 
dessa simbiose, tanto para o Banco quanto para o 
Sistema AABB e para a comunidade. 

Outro desafio é a sustentabilidade do Sistema 
AABB, que carece de uma padronização ou o 
desenvolvimento de um modelo básico de estrutura 
e gestão, evitando as grandes disparidades que hoje 
ocorrem. Exemplifico: enquanto algumas AABBs têm 
alto padrão de estrutura, sendo referência em gestão 
e qualidade de atendimentos aos associados, outras 
apresentam grandes dificuldades e vulnerabilidades, 
ou até mesmo situação de abandono, o que expõe o 
Sistema e a marca Banco do Brasil. 

Por fim, considero que o Sistema deve manter a 
busca por uma parceria cada vez mais sólida com o 
Banco, mas sem inibir a autossuficiência das AABBs. 
A sustentabilidade do Sistema deve estar pautada na 
capacidade dos seus gestores em trazer resultados 
efetivos, demostrando a importância do Sistema para 
os funcionários, para a sociedade e para a imagem do 
Banco do Brasil.

De que maneira você enxerga a contribuição das 
AABBs para a imagem socioambiental do Banco? 

Para o Banco do Brasil, agir com responsabilidade 
socioambiental e obter melhoria da qualidade de vida 
e bem estar dos funcionários e da comunidade, com 
atitudes éticas, com compromisso e respeito nestas 
relações. O meio de obter esse resultado é pelo 
desenvolvimento de ações no âmbito da sociedade, 
implantando atividades esportivas, culturais e 
socioambientais que contribuam para a evolução 
sustentável dos envolvidos e, consequentemente, 
difunda uma imagem positiva do Banco do Brasil. 

Como exemplo disso temos o trabalho desenvolvido no 
Programa Integração AABB Comunidade: o propósito 
do Programa é atender crianças em situações 
sociais desfavoráveis, desenvolvendo atividades de 
complementação educacional nas áreas de saúde e 
higiene, com atividades que valorizam a cultura local e 
promovem a cidadania, visando a reinclusão social.

É a divulgação de trabalhos como estes que 
contribuem para a construção e disseminação da 
imagem de sustentabilidade do Banco do Brasil.

O que as AABBs podem agregar para o funcionário 
no tripé Família, Trabalho e Lazer?

Os espaços das AABBs podem representar um 
resgate do espaço de lazer da família como um todo 
e, ao mesmo tempo, a valorização das relações de 
trabalho, pois ali se encontram os funcionários e seus 
familiares em um contexto de diversão, o que facilita a 
interação pessoal e profissional em todos os níveis.

Este é mais um desafio para o Sistema AABB que 
precisa inovar e buscar formas de atrair os funcionários 
e seus familiares, sobretudo considerando o contexto 
extremamente individualista das relações modernas. 

Ademais, pessoas que praticam atividade física 
e interagem fora do ambiente de trabalho são 
naturalmente mais saudáveis e consequentemente mais 
felizes, portanto propensas a construírem relações mais 
amistosas, o que se reflete na qualidade do trabalho e 
na melhoria dos resultados para a Empresa. 

Esse ciclo virtuoso desenvolvido em torno do esporte 
traz benefícios em todas as esferas, tanto pessoal 
quanto profissional, e deve ser preservado e valorizado 
de forma a perenizar as relações interpessoais.

Nessa linha, os espaços das AABBs se mostram 
importantes no sentido de valorizar o tripé família, 
trabalho e lazer, proporcionando socialização 
e integração por meio do esporte e do lazer, 
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refletindo o verdadeiro “espírito olímpico” que deve 
nortear nossas vidas, nossas atitudes e nosso 
comportamento diário. 

Em sua opinião, de que modo as AABBs são 
importantes para o Banco do Brasil do ponto de 
vista negocial?

Do ponto de vista negocial, as AABBs são importantes 
canais de disseminação de nossos produtos e serviços. 
Afinal, são mais de mil AABBs em todo o Brasil, 
estrutura essa que potencializa a divulgação da marca 
e pode influenciar positivamente na manutenção e 
aumento da carteira de clientes e de negócios.

Importante lembrar que as AABBs são utilizadas 
de diversas maneiras como catalisadores de 
negócios para o Banco, seja para viabilizar parcerias 
com instituições governamentais, seja pela 
disponibilização de espaço para reuniões com clientes 
formadores de opinião ou até para a realização de 
feirões e outras atividades similares.

Destacamos que em 2016, com o advento das 
olimpíadas no Brasil, temos uma grande oportunidade 
de disseminação dos nossos produtos e serviços, 
sobretudo durante a realização de eventos esportivos 
organizados local ou regionalmente.

Você gostaria de deixar alguma mensagem aos 
nossos leitores?

Eu gostaria de encerrar esta entrevista destacando que 
a AABB está e sempre esteve presente na minha vida 
e na vida dos meus familiares. Posso dizer, sem dúvida 
alguma, que a AABB tem um papel importante na minha 
formação pessoal, sobretudo porque sempre gostei 
de esportes e da convivência informal com os meus 
colegas de Banco. Acredito que essa convivência fora do 
ambiente de trabalho tenha refletido no desenvolvimento 
de importantes laços de amizade que se fortaleceram 
ao longo do tempo, me garantindo um grande e valoroso 
portfólio de amigos ao longo de minha carreira. Para 
mim, o Banco do Brasil e as AABBs são indissociáveis 
e eu tenho muito orgulho de ser funcionário do Banco do 
Brasil e associado da AABB

18 Out./Nov./Dez. de 2015

“O Banco do Brasil e as AABBs são indissociáveis”
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CLINICASSI É INAUGURADA NA  
AABB MACAPÁ (AP) 

A Associação Atlética Banco do Brasil de Macapá (AP) 
inaugurou, no dia 6 de novembro, a unidade abebeana da 
CliniCASSI (Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco 
do Brasil). Vale lembrar que, na capital amapaense, já havia 
unidade da CliniCASSI, que agora foi remanejada para as 
dependências do clube.

AABB SANTO ÂNGELO (RS) 
REINAUGURA GINÁSIO DE 
ESPORTES  

A sede abebeana de Santo Ângelo (RS) 
reinaugurou, no dia 30 de outubro, o ginásio 
de esportes. Com o intuito de melhorar 
a estrutura do clube, foram realizados 
reparos nas pinturas, no teto, novas redes e 
iluminação moderna. O investimento foi feito 
com reservas financeiras do clube juntamente 
com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte.

AABB MARABÁ (PA) CELEBRA 
30 ANOS DE INAUGURAÇÃO 
DA SEDE CAMPESTRE

Para celebrar os 30 anos de inauguração 
da sede da AABB Marabá (PA), o clube 
realizou, no dia 23 de outubro, um baile de 
comemoração às três décadas de atuação 
junto à comunidade marabaense. O atual 
presidente do clube, Ernildo Ramalho, 
homenageou os ex-diretores da Associação, 
desde o ano da construção da sede (1985) 
até a data presente. Cerca de 200 pessoas 
prestigiaram o evento.
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AABB BAGÉ (RS) REALIZA  
1° COPA DE TÊNIS DE MESA 

Por iniciativa da AABB Bagé (RS) e com o objetivo 
de reunir clubes sociais e esportivos da cidade, foi 
realizado, no dia 21 de novembro, a 1ª Copa Bagé 
de Tênis de Mesa. O evento foi uma novidade no 
munícipio e contou com a participação de seis 
clubes. Cerca de 50 pessoas prestigiaram as 
disputas em clima de muita animação.

AABB PALMAS (TO) 
ARRECADA OITO 
TONELADAS DE ALIMENTOS 

Centenas de pessoas estiveram na AABB 
Palmas, na noite do dia 15 de dezembro, para 
prestigiar o 3º Futebol Beneficente Natal Sem 
Fome. No campo, estrelas do esporte e da 
música nacional, que correram, suaram a 
camisa e garantiram vários gols. Mas quem 
saiu ganhando foram centenas de famílias 
carentes que receberam, no fim de ano, 
oito toneladas de alimentos não perecíveis 
arrecadados durante o evento.

AABB MANHUAÇU (MG) 
SEDIA ENCERRAMENTO DE 
CONCURSO DE CAFÉS 

A AABB Manhuaçu (MG) recebeu, no dia 
26 de novembro, o encerramento da 12ª 
edição do Concurso de Qualidade dos 
Cafés Especiais de Minas Gerais. O evento 
é uma realização do Governo do Estado 
e, este ano, reuniu cerca de mil pessoas, 
entre agricultores, pessoas da comunidade, 
parceiros do clube e associados.
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SHOW REÚNE 1.700 PESSOAS NA  
AABB PARNAÍBA (PI)  

Em parceria com a M Produções, a AABB Parnaíba 
(PI) realizou, no dia 7 de novembro, o Show das 
bandas Washington Brasileiro e Batista Lima. O 
evento contou com a presença de aproximadamente 
1.700 pessoas, entre associados, familiares e 
comunidade. Devido ao sucesso, o clube já está 
reservado para futuros shows.

AABB NOSSA SENHORA DA 
GLÓRIA (SE) SEDIA REUNIÃO 
DA ALESE  

No dia 25 de novembro, a AABB Nossa Senhora 
da Glória (SE) sediou a 4ª Sessão Itinerante da 
Assembleia Legislativa de Sergipe – ALESE. O 
objetivo do encontro foi aproximar a comunidade 
das autoridades políticas de Sergipe, de forma 
que a sociedade possa reivindicar melhorias 
para o estado. A população do município e 
da região sertaneja lotou o salão, reunindo 
aproximadamente mil pessoas.

AABB CALDAS NOVAS (GO) 
É PALCO DO 2° FESTIVAL DE 
NATAÇÃO BENEFICENTE

No dia 8 de novembro, a AABB Caldas 
Novas (GO) sediou o 2° Festival de 
Natação Beneficente, realizado pela 
escola de natação Mergulho Acqua 
Fitness. O evento, que tem como objetivo 
incentivar a prática da natação, contou 
com 74 atletas inscritos.
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AABB CAMPO GRANDE (MS) 
FIRMA PARCERIA COM 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

A AABB Campo Grande (MS) e a Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) 
firmaram uma parceria, no dia 4 de novembro, 
para incentivar a inclusão dos servidores da 
casa, tanto os da ativa, quanto os aposentados 
– incluindo dependentes – no quadro de 
associados do clube. O presidente da Casa, 
Junior Mochi, e o presidente do clube, Márcio 
Modesto, assinaram Termo de Cooperação.

AABB CUIABÁ (MT) É 
BRONZE EM CAMPEONATO 
INTERNACIONAL DE BOLICHE 

No quesito sucesso no esporte, a AABB Cuiabá 
(MT) tem motivos de sobra para comemorar! 
Isso porque, entre os dias 27 de setembro e 4 
de outubro, os atletas abebeanos de boliche 
Celio Belmonte (66) e Tereza Belmonte (61) 
conquistaram a medalha de bronze na categoria 
Super Sênior (60), no campeonato Pan-Americano 
de Sênior e Super Sênior de Boliche, realizado em 
Cali, na Colômbia.

AABB VALENÇA (BA) 
INVESTE EM MELHORIAS NA 
INFRAESTRUTURA 

A Associação Atlética de Valença (BA) inaugurou, 
no dia 16 de outubro, a Praça do Churrasco. 
O espaço conta com três quiosques cobertos, 
todos com churrasqueiras, mesas e cadeiras para 
o conforto dos associados. Para comemorar a 
novidade, foi realizado um saboroso churrasco 
que contou com a presença de 80 associados.
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DAS ESPÉCIES DE 

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
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As contribuições de caráter sindical são 
objeto de constantes cobranças recebidas pelas 
AABBs. Para a análise do cabimento ou não de 
cada cobrança, importante se faz o conhecimento 
prévio das principais espécies de contribuição 
sindical, tais como, a devida pelos empregados 
e pelos empregadores (patronal); a estatutária, a 
confederativa e a assistencial.

a) A Contribuição Sindical encontra-se 
disciplinada nos artigos 578 a 610 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT e é devida por todos 
aqueles que pertençam a uma determinada categoria 
econômica ou profissional, independentemente 
de serem ou não associadas a um sindicato. Isto 
porque, constitui uma prestação compulsória, 
de natureza tributária. Para os empregados, 
corresponde à remuneração de um dia de trabalho, 
descontado anualmente no mês de março. Para 
os empregadores, a denominada contribuição 
sindical patronal correspondente a uma importância 
proporcional ao capital social da firma ou empresa, 
registrado nas respectivas Juntas Comerciais 
ou órgãos equivalentes, mediante a aplicação de 
alíquotas, conforme a tabela progressiva indicada 
no inciso III do artigo sob comento.

Ocorre que o parágrafo 6º do Art. 580, da 
CLT, prevê que a Contribuição Sindical Patronal 
não é devida pelas entidades ou instituições que 
comprovem não exercerem atividade econômica 
com fins lucrativos e que não remunerem seus 
dirigentes. Desta feita, as AABBs estão isentas 
do recolhimento da Contribuição Sindical Patronal 
(devida pelos empregadores).

b) A Contribuição Estatutária é aquela prevista 
no Estatuto do Sindicato e decorre da filiação ao 
mesmo, sendo normalmente cobrada a cada mês. 
Portanto, somente será devida pelas entidades 
que efetivamente forem filiadas ao respectivo 
sindicato;

c) A Contribuição Assistencial está prevista 
na alínea “e” do art. 513 da CLT e é aprovada 
em assembleia geral da categoria e fixada em 
convenção coletiva de trabalho. Sua cobrança 
está relacionada com o exercício do poder de 
representação da entidade sindical no processo 
de negociação coletiva;

d) A Contribuição Confederativa tem por 
objeto o custeio do sistema confederativo, do 
qual fazem parte os sindicatos, as federações e 
confederações, tanto da categoria profissional 
como da econômica, sendo fixada em assembleia 
geral.  

Ainda a respeito da contribuição confederativa, 
é predominante o entendimento de que não são 
compulsórias, mas sim facultativas, ou seja, 
vinculadas somente aos associados. Referido 
entendimento tem suporte no Enunciado da 
Súmula 666 do Supremo Tribunal Federal, que 
assim entendeu: “A contribuição confederativa de 
que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível 
dos filiados ao sindicato respectivo.”

Maiores esclarecimentos sobre o assunto 
podem ser obtidos junto à Consultoria Jurídica da 
FENABB (jurídico@fenabb.org.br). 
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