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É uma satisfação estar me dirigindo a vocês em mais uma edição da Revista
Dirigente AABB, uma publicação feita especialmente para noticiar ações
relacionadas ao Sistema AABB e parcerias. Como sempre, nossa preocupação
é levar aos leitores os principais acontecimentos do trimestre nas AABBs e as
ações que a FENABB vem implementando no Sistema.
Neste segundo trimestre concluímos a série de quatro Encontros Regionais
de trabalho, com a realização das duas últimas etapas em Recife e Brasília. Os
ERAs, como são conhecidos, permitiram ao longo do primeiros semestre, reunir
os presidentes de AABBs de todo país em torno de uma pauta única, propositiva
e motivacional, elaborada com objetivo de integrar o Sistema por meio do
compartilhamento de informações, estratégias e experiências em todos os níveis.
A atenção com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente continua
sendo prioridade na FENABB, demonstrada nos ERAs, na política de utilização de
brindes e materiais a partir de itens recicláveis, na recente a implementação do
selo de sustentabilidade no site da Federação e na publicação do programa de
Reconhecimento de Responsabilidade Socioambiental para as AABBs.
Nas atividades esportivas, o CINFAABB Cuiabá, as Jornadas Estaduais de
AABBs (JESABs) e as de Funcionários do BB (JESAFs) também são destaques
na Revista Dirigente AABB.

Maurílio Gomes de Oliveira
Suplentes:
César José Dhein Hoefling, Francisco Mariquito Cruz,
José Augusto de Oliveira e Márcia Politi Gobato
Produção:
Núcleo de Comunicação
Textos: Geanderson Reis e Larissa Paulo
Diagramação: FENABB
Jornalista Responsável:
Delise Barbosa MTB 7243/DF
Redação e Correspondência
FENABB – Federação das AABB

Capacitação de Dirigentes - essa é uma ação que sempre estará presente no
nosso planejamento de atividades. Dessa vez estamos ressaltando a validação
do curso de Gestão Empreendedora que, assim que colocado “em linha”, auxiliará
muito os administradores das AABBs na condução das afiliadas.
Ainda na linha da expansão do conhecimento, recomendamos a todos a leitura
atenta do artigo do Consultor Luís Antônio sobre os Planos de Ação na Gestão e
Planejamento Estratégico das organizações.
Em tempos de Olimpíadas Rio 2016, não podemos deixar de registrar com
muita alegria as inúmeras participações de associados das nossas AABBs na
passagem da Tocha Olímpica pelo país, como protagonistas no revezamento
oficial da chama olímpica, distinguidos que foram, entre os milhões de
brasileiros, com esse privilégio e honraria. Parabéns a todos!

SDS Ed. Boulevard Center, 3º andar
CEP: 70.391-900 – Brasília (DF)
Tel.: (61) 2106 1100 | Fax: 2106 1131
0800.704.2106

Espero que apreciem a leitura!
Rene Nunes dos Santos
Presidente da FENABB

www.fenabb.org.br/ fenabb@fenabb.org.br
Tiragem: 14.000
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AABB SANTOS (SP)
EM NOVA SEDE
Beleza, conforto e modernidade! Esses
são alguns dos adjetivos que definem a nova
sede da Associação Atlética do Banco do
Brasil de Santos (SP). Entregue oficialmente
em coquetel realizado no dia 10 de maio,
associados e comunidade local podem, agora,
usufruir de um novo conceito de clube social,
uma vez que a AABB está instalada em
nove andares de um moderno edifício, com
atrativos para todos os gostos e idades.
O complexo conta com uma academia de
ginástica completa, com aparelhos modernos
para todos os exercícios, brinquedoteca,
piscina semiolímpica e espaço para
hidroginástica, salão de festas, salão de
sinuca, quadra poliesportiva e outros espaços
de lazer, esporte e entretenimento para os
associados e familiares.
“A família abebeana em Santos está de
parabéns! A nova sede está magnífica e será
um marco na história do clube, que fez essa
opção por uma sede urbana, verticalizada e
com soluções que atendem os associados e
complementam as alternativas de lazer de
uma cidade litorânea como Santos, que já
possui a praia como divertimento natural.
Em nome da FENABB desejo muito sucesso
e dias felizes na nova casa”, comentou Rene
Nunes, presidente da FENABB.
O presidente da AABB Santos, Frederico
Guerra, comemorou a nova conquista e
ressaltou o pioneirismo por ser uma das
primeiras a ter uma estrutura vertical. “Nos
dedicamos ao máximo, em especial, na
preparação deste evento, que brindou um
acontecimento tão aguardado por nós. E, para
nós, não há recompensa maior que os elogios
da família abebeana”, comentou.

4
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FUNDO NACIONAL:

NOVOS INVESTIMENTOS NAS AABBs
Este ano, a FENABB aplicou no Sistema AABB o
valor de R$ 1,9 milhão do Fundo Nacional de AABBs.
Essa linha de auxílio, exclusivamente voltada para
AABBs de pequeno porte, com até 250 associados,
possibilitou o repasse de valores não reembolsáveis
e em condições especiais, para afiliadas com
situação financeira deficitária ou com dificuldades no
equilíbrio de receitas e despesas.
A boa notícia para o Sistema AABB é que o
recurso foi totalmente utilizado em 102 processos.
Agora, as AABBs contempladas estão com o
compromisso de implementarem os seus projetos
e encaminharem, tempestivamente, as prestações
de contas referentes aos recursos utilizados,
juntamente com fotos de ANTES e DEPOIS
das obras. Essa etapa é importante para que a
FENABB possa avaliar o alcance dos objetivos do

programa, dentre os quais a expansão da base
de associados e o consequente incremento das
receitas operacionais dos clubes, contribuindo com
a autossuficiência do clube.

Outros Programas
A FENABB dispõe de diversos programas
de caráter não reembolsável na área Esportiva
e Cultural e, também, linhas de crédito com
recursos de caráter reembolsável na área
Financeira que, se bem empregados, podem
contribuir com o desenvolvimento e o crescimento
das nossas afiliadas.
Para saber mais, acesse: www.fenabb.org.br >
Publicações > Programação FENABB.

AABB Panambi (RS) antes da reforma

AABB Panambi (RS) após a reforma

AABB Atibaia (SP) antes da reforma

AABB Atibaia (SP) após a reforma
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REUNIÃO DO CONSELHO
CONSULTIVO EM CUIABÁ (MT)
Os presidentes de CESABBs – Conselhos
Estaduais de AABBs estiveram reunidos nos
dias 19 e 20 de maio, em Cuiabá (MT), para mais
uma reunião do Conselho Consultivo. O evento,
como geralmente ocorre, foi realizado dois dias
antes da abertura do CINFAABB – Campeonato
de Integração Nacional dos Funcionários
Aposentados do Banco do Brasil.
No primeiro dia, a reunião iniciou a tarde
e contou com a presença da diretoria da
FENABB liderada pelo presidente Rene Nunes,
acompanhado dos vice-presidentes, Clodoaldo
Nascimento, Jezreel Agra, Pedro Paulo Campos
Magno e Waldyr Peixoto Filho; o representante
do superintendente estadual Ricardo Winter, e
Adriano de Marchi, representante do CESABB
Mato Grosso.

Na pauta do dia, foram abordados temas
como: desafios para os CESABBs em 2016,
Fundo Nacional de AABBs, Monitoramento do
Programa AABB Comunidade e Expansão de
base. Na parte dos desafios para os CESABBs,
o presidente da FENABB, Rene Nunes, enfatizou
que o fortalecimento do Sistema AABB
acontece quando Federação, CESABBs e AABBs
trabalham juntos e, claro, com o imprescindível
apoio do Banco do Brasil. Os desafios
representam alguns dos compromissos de curto,
médio e longo prazo, declarou.
Expansão de base foI outro tema relevante
que fez parte da pauta da reunião.
Os vice-presidentes Clodoaldo Soares e
Waldyr Peixoto trataram, respectivamente, do

Diretoria da FENABB e Superintendência do Banco do Brasil durante abertura da reunião, em Cuiabá (MT)
6
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Fundo Nacional e Monitoramento do Programa
AABB Comunidade.
O segundo dia iniciou com o vice-presidente
Jezreel falando sobre o CINFAABB e todas as ações
que foram implementadas para que o campeonato
fosse um sucesso. Na sequência, o consultor de
tecnologia Erli Braga apresentou uma nova solução,
o SGA-Plus, com um sistema de gerenciamento
mais moderno, com novas funcionalidades e mais
adequado à realidade das afiliadas.
O presidente Rene, na coordenação da
reunião, conduziu o tema “ Novo Modelo de
Governança do Sistema AABB”, onde foram
apresentadas as premissas e os principais
direcionadores que permitirão uma nova visão
do Sistema. Na avaliação do presidente Rene,
o amplo debate do processo envolvendo,
principalmente, os presidentes dos CESABBs,
será fundamental na formatação do novo
modelo, concluiu.
O superintendente estadual do Banco do
Brasil no Mato Grosso, Sérgio Luíz Cordeiro,

Superintendente Sérgio juntamente com a diretoria da FENABB

esteve presente no segundo dia de reunião e
falou da alegria e satisfação em receber no
estado as lideranças do Sistema AABB. Falou
da pujança do Mato Grosso, a maior fronteira
agrícola do Brasil, e o forte trabalho do Banco do
Brasil no estado.

Site da FENABB recebe o selo Sustentável
Preocupada com a preservação do meio
ambiente e com o desenvolvimento sustentável do
país, a FENABB aderiu ao Projeto Site Sustentável
(http://sitesustentavel.com.br/). A iniciativa
prevê possíveis reparações de impacto ambiental
do site da Federação por meio do plantio de
espécies nativas da Mata Atlântica, recuperando
o ecossistema e a biodiversidade em locais já
degradados pela ação humana.
Assim, a empresa parceira calcula o impacto
gerado pelo funcionamento dos servidores onde o
site da Federação está hospedado, de acordo com o
número de acessos na página. O impacto é medido
pelo consumo de energia elétrica e emissão de CO² e
a compensação é feita por meio do plantio de árvores
em uma zona de preservação e reflorestamento. Para
calcular quantas mudas precisam ser plantadas, o

Projeto faz um cálculo, desenvolvido pelo PhD da USP
Arthur Cursino, que considera visualizações mensais
e dados da matriz energética brasileira.
“Acreditamos que mais do que um discurso
socioambiental correto, é preciso dar o exemplo. Nos
últimos anos, temos tomado uma série de medidas
na FENABB no sentido de tornar a empresa mais
eficiente do ponto de vista energético e de consumo
de materiais. Estamos trabalhando em várias frentes
e uma delas é essa: calcular e depois minimizar o
impacto ambiental que nosso site causa, pois ele
consome energia elétrica e outros recursos”, declarou
o presidente da FENABB, Rene Nunes.

Abr./Mai./Jun. de 2016
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ETAPAS RECIFE E BRASÍLIA
ENCERRAM 4º ERA
As etapas de Recife (PE) e Brasília (DF)
encerraram o 4º Encontro Regional de AABBs
(ERA), que a FENABB realizou durante os dois
primeiros trimestres deste ano. No total, foram
realizadas quatro etapas, sendo no primeiro
trimestre em Porto Alegre (RS) e Salvador (BA).
Nos eventos, a FENABB reuniu 941 dirigentes
durante três dias com atividades de integração.
Em Recife, estiveram presentes, nos dias
7, 8 e 9 de abril, dirigentes dos estados do
Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio
Grande do Norte, Sergipe e a sede, Pernambuco.
Já em Brasília, o evento, realizado entre 28 e
30 de abril, reuniu líderes abebeanos do Acre,
Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Goiás,
Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Rondônia,
Roraima e Tocantins.

dos dirigentes com a presença nos encontros.
Nosso objetivo principal é proporcionar o devido
reconhecimento pela dedicação dos dirigentes

Abertura do ERA Brasília

Essa ação da FENABB é uma proposta para
para traçar estratégias de projetos futuros,
avaliar ações já desenvolvidas e fazer um
balanço geral da atuação abebeana.
“O investimento e o trabalho da FENABB
na preparação e organização de eventos
dessa magnitude, são apenas uma parte do
processo, porque somente conseguimos obter
os resultados esperados graças ao apoio do
Banco do Brasil e, principalmente, à resposta
8
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Abertura do ERA Pernambuco

às AABBs na atuação solidária e voluntária em
prol do bem coletivo para os associados das
AABBs”, avaliou Rene.
Em todas as etapas dos ERAs, a FENABB
manteve na programação padrão e seguiu fielmente
os assuntos abordados, de forma que, mesmo
em eventos diferentes, os dirigentes pudessem
trabalhar o mesmo conteúdo. Todos os encontros
contaram com palestra da DIREF; apresentação
institucional da diretoria da FENABB, comandada
pelo presidente, Rene Nunes, e pelos vicepresidentes, Clodoaldo Nascimento, Pedro Paulo
Magno, Jezreel Agra e Waldyr Peixoto; momento
sobre gestão, com Sérgio Riede; palestra sobre
Contabilidade, com Mario Sérgio e Assessoria
Jurídica, com dr. Walter Denser ou dra. Andrea
Denser; apresentação de Comunicação, e, como
atração principal, a palestra do professor Clóvis de
Barros, que falou sobre a “Vida que Vale a Pena ser
Vivida”.
Próxima edição: Por considerar um evento
muito enriquecedor, a diretoria da FENABB já está
incluindo no planejamento da federação a próxima
edição dos ERAs, que deve ocorrer em 2018.

Bate papo direto entre diretoria da FENABB e dirigentes

Uma das palestras principais dos eventos: Clóvis de Barros

ERA Recife (PE)

ERA Brasília (DF)
Abr./Mai./Jun. de 2016
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CUIABÁ 2016: CINFAABB PARA
FICAR NA HISTÓRIA
Realizado entre os dias 21 e 28 de
maio, na capital mato-grossense, Cuiabá,
o XXII Campeonato de Integração
Nacional dos Funcionários Aposentados
do Banco do Brasil – CINFAABB foi
mais um show de evento realizado pela
FENABB. O Campeonato reuniu 1.100
atletas e 2.400 participantes, para uma
semana de muita prática esportiva,
confraternização, atividades culturais e
reencontros.
Ao fazer a estatística de confrontos
esportivos, no total, foram disputados 117
jogos de futebol, 10 partidas de voleibol,
10 partidas de truco, 10 de dominó, 13 de
buraco, 28 de tênis, 25 de tênis de mesa
e 112 de sinuca. Entretanto, como marca
registrada do evento, o que mais importa
é o congraçamento que o CINFAABB
proporciona, que ultrapassa qualquer regra.

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO
Tradicionalmente, para a noite de quarta-feira a
FENABB prepara um evento de confraternização
entre os participantes. Este ano não foi diferente e a
festa começou animada pelo cantor sertanejo Junyo
Motta e, na sequência, o show mais esperado
da noite: grupo “Demônios da Garoa”. Os 1.500
participantes dançaram e relembraram grandes
sucessos dos anos 60 e 70, fechando a noite com o
grande sucesso da banda: Trem das Onze!
“Sempre procuramos fazer dessa festa um momento
mágico para que nossos participantes se sintam
especiais, afinal, este evento é cuidadosamente
preparado para eles. Nosso agradecimento
especial ao Banco do Brasil e aos nossos parceiros
que contribuem para que a festa seja completa”,
avaliou o presidente da FENABB, Rene Nunes.

10
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Noite animada pelo grupo Dêmonios da Garoa

Participantes reviveram grandes momentos

DEPOIMENTOS
“Parabéns a esses pioneiros do
CINFAABB que após 22 anos
ainda continuam acreditando
nesse sonho, que hoje reúne
mais de 2.500 pessoas que
ajudaram a contar a história do
Banco do Brasil. Aqui temos a
família abebeana; aqui temos
a família Banco do Brasil!
Quanto mais tivermos unidos,
mais poderemos transformar
a história do Banco e do nosso
país. Esse evento aqui só pode
ser do Sistema AABB, que
engrandece e nos emociona
muito.” Vice-Presidente do
Banco do Brasil - Paulo Ricci

“Estamos trabalhando desde
Belém nesse evento e
organizamos tudo com muito
carinho para vocês. Aproveitem
e curtam muito esses dias aqui
em Cuiabá. Ser abebeano é isso
aqui. Essa energia maravilhosa.
Vocês todos estão de parabéns
por terem feito de mais um
CINFAABB este evento de muita
alegria, congraçamento, e
espírito esportivo.” Presidente
da FENABB - Rene Nunes
“Eatou realizado! Chegamos ao
final do evento com um saldo
muito positivo, com muitos
elogios dos participantes e isso
é resulto de um trabalho em
conjunto entre a diretoria da
AABB, do CESABB, da FENABB
e Superintendência do Banco
do Brasil. O objetivo maior era
receber bem os participantes.”
Vice-Presidente do CESABB-MT,
José Humberto

“Estamos aqui reunidos num
clima familiar. Hoje, a atual
geração do Banco do Brasil
tem muito orgulho de ser
BB e foram vocês que nos
deixaram esse sentimento.
Pessoas de trabalho;
exemplos de família.”
Gerente Executivo da DIREF
– Gilmar Ferreira
“A força dos nossos funcionários
de hoje vem do exemplo de vocês,
aposentados! É uma honra muito
grande recebermos este evento
aqui em nosso estado. Participamos
de todo o processo a começar
pela candidatura e, no último ano,
trabalhamos juntos com a AABB
e o CESABB para receber os
participantes da melhor forma.”
Superintendente Estadual - Sérgio
Luiz Correa

“A prática esportiva precisa
estar presente na vida
de todos. As empresas
deveriam incentivar a prática
esportiva e isso o Banco
do Brasil carrega na sua
política de relacionamento
com funcionários e clientes.
Com a realização do
CINFAABB anualmente,
cria-se um motivo a mais
para as pessoas ter um vínculo com algum esporte.”
Embaixador do Esporte - Marcelo Negrão
“Aqui, eu só tenho a agradecer!
Agradeço a presença de todos.
Agradeço o empenho dos
funcionários da AABB que
não mediram esforços para
fazer esse evento acontecer e,
realmente, vestiram a camisa.”
Presidente da AABB Cuiabá Newton Fiorenza
Abr./Mai./Jun. de 2016
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TROFÉU CONFRATERNIZAÇÃO
Uma disputa muito saudável durante o CINFAABB
é entre as torcidas organizadas. A novidade deste
ano é que todos os atletas puderam votar no site
da FENABB e no Aplicativo APP para a delegação
mais animada. Quem levou a melhor foi a delegação
de Fortaleza (CE) e, em segundo lugar, a AABB
Florianópolis (SC). A AABB Cuiabá (MT) também
recebeu muitos votos no item Interação, pelo clima
hospitaleiro que a cidade recebeu os participantes.

CINFAABB 2017
Durante a cerimônia de encerramento foi realizada
a transferência da bandeira da FENABB das mãos
do presidente Fiorenza para o vice-presidente do
CESABB-RS, Antonio Tremarin, simbolizando a
responsabilidade pela organização da próxima
edição do evento, que será em Gramado/Canela
(RS). A notícia foi bem recebida por todos os
participantes, que desejam muito um evento na
serra gaúcha. “Estou encantada com a expectativa
da próxima sede. A cidade é linda e isso já conta
muito para o sucesso do evento”, explicou Elza
Helena, Goiânia (GO).

12
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ENTREGA DA ECF: RECEITA FEDERAL
ALTEROU PRAZOS DE ENTREGA
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é uma
obrigação acessória imposta às pessoas jurídicas
estabelecidas no Brasil, com vigência a partir de
2015. Assim, o sujeito passivo deverá informar,
na ECF, todas as operações que influenciem a
composição da base de cálculo e o valor devido
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
Este ano, a Instrução Normativa RFB nº 1.633/2016
deu nova redação ao caput e aos parágrafos 2º
e 4º do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº
1.422/2013, que dispõe sobre a Escrituração
Contábil Fiscal (ECF). Tais mudanças preveem que
a ECF deverá ser transmitida ao Sistema Público
de Escrituração Digital (Sped):
a) Até o último dia útil do mês de julho do anocalendário seguinte a que se refira a escrituração;
b) Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total,
fusão ou incorporação, pelas pessoas jurídicas

14
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extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e
incorporadoras, até o último dia útil do 3º mês
subsequente ao do evento; e
c) Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão
total, fusão ou incorporação, ocorridos nos meses
de janeiro a abril do ano-calendário, até o último
dia útil do mês de julho do referido ano, mesmo
prazo da ECF para situações normais relativas ao
ano-calendário anterior.
Dirigente abebeano, busque mais informações
com os responsáveis pela contabilidade do clube
ou, se preferir, fale com a FENABB para sanar
eventuais questões através do 0800.704.2106,
opção 6 (GEFIN).
NOTA IMPORTANTE: as Entidades classificadas
como imunes e isentas (Associações, ONGs
e Igrejas) estão dispensadas de declarar a
ECF na qual a soma dos valores mensais das
contribuições apuradas (PIS, COFINS ou CPRB)
seja inferior ao valor de R$ 10.000.

1ª JORNADA ESPORTIVA DE APOSENTADOS
DO BB NO RIO GRANDE DO SUL
O estado do Rio Grande do Sul é famoso por promover
celebrações esportivas com sucesso de público,
congraçamento e organização. E, para fortalecer esta
característica marcante, entre os dias 2 e 3 de abril,
18 Associações Atléticas gaúchas estiveram reunidas
na sede abebeana de Gramado/Canela (RS) para
participar da 1ª Jornada Esportiva de Aposentados
do Banco do Brasil no estado. A competição foi
incorporada ao calendário de atividades alusivas aos
100 anos do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul.

no estado”, comentou Edson Bündchen.

No primeiro dia de evento, além dos esportes definidos
na tabela de competições, um grupo de 89 aposentados
aproveitou as belezas da cidade de Gramado (RS) para
se exercitar. Foram percorridos 5 km de caminhada até
a fábrica de chocolates Planalto, onde foram conferir a
qualidade do doce que dá fama a cidade.

O Rio Grande do Sul é participante fiel em
competições voltadas para o público de
aposentados do BB, como um dos fundadores
do Campeonato de Integração Nacional dos
Funcionários Aposentados do Banco do Brasil –
CINFAABB, que já está na XXII edição. O presidente
do Conselho Deliberativo da AABB Porto Alegre
(RS), Celso Carlucci de Campos, abebeano desde
1963, comentou sobre a jornada.

Os atletas disputaram nas seguintes modalidades:
bocha trio feminino, canastra, futebol minicampo
(master e supermaster), natação feminino e
masculino, pôquer, tênis de quadra masculino e
feminino, vôlei de quadra feminino, vôlei 4×4 misto
e xadrez. O público que acompanhou as partidas foi
estimado em 200 pessoas, em ambos os dias.
“A Jornada dos Aposentados foi uma grande festa
da amizade e do esporte. Saí de Gramado renovado
com as boas energias emanadas durante todo o
evento. Ressalto a realização da caminhada de 5km e
também a presença ativa das famílias, como fatores
de destaque e que contribuíram proveitosamente com
o bom andamento das partidas”, declarou Jezreel,
Vic-presidente da FENABB.

Um dos destaques da parte social do encontro
esportivo foi a participação do grupo musical Canto
3. Nesta ocasião, todos os participantes de mãos
dadas, cantaram a música “Marcas do que se foi”.
ESTADO PIONEIRO EM COMPETIÇÕES VOLTADAS
PARA O PÚBLICO DE APOSENTADOS

“Com a 1ªJornada deixamos a mensagem de que
é possível, promover jogos com a participação
de amigos de todo o estado. Mesmo com a
participação de longa data em eventos voltados
para esse público, acreditamos, que a competição
promovida com participantes estaduais, é uma
excelente oportunidade para integrar colegas
que contribuíram com o fortalecimento do Banco
do Brasil no Rio Grande do Sul. E em função do
sucesso, muitas edições serão promovidas”, disse.

“Avalio a iniciativa de promover a Jornada dos
Aposentados do BB como uma excelente ação. Foi
um momento oportuno para agregar aposentados com
funcionários da ativa e também de reconhecer o trabalho
e a história de colaboradores que ajudaram a construir
o Banco do Brasil no Rio Grande do Sul. Ressalto que
parceria entre Sistema AABB e Super RS é intensa e
se fortalece a cada evento que participamos. Foi uma
honra participar de mais uma celebração prevista no
calendário de atividades, em alusão ao centenário do BB
Abr./Mai./Jun. de 2016
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SEGUNDO TRIMESTRE TEM QUATRO
EDIÇÕES DE JESABs
Itabaiana, Tobias Barreto, Propriá, além, claro, da
anfitriã, Aracaju.

Está aberta a temporada das JESABs - Jornadas
Esportivas Estaduais de AABBs. Nesse segundo
trimestre de 2016 já foram realizadas quatro edições.
Até o fim do ano, outras 18 etapas estão previstas. O
mês de agosto é o que mais vai receber JESABs: serão
16 edições. E esse número pode aumentar ainda mais.
O site da FENABB mantém um cronograma atualizado
com os eventos esportivos do Sistema AABB. Para
acessar, vá ao menu superior do site da Federação
(www.fenabb.org.br) > Programas > Esportivos >
Cronograma de Jornadas.

Cerca de 600 pessoas, entre eles, 280 atletas,
vibraram em cada lance. A abertura contou com
a participação da Banda de Música do Exército. O
presidente da FENABB, Rene Nunes, estava presente.
No encerramento, realizado no salão nobre, foi feita
a entrega das medalhas e troféus aos campeões e
vices. Dois ex-presidentes da AABB ainda foram
homenageados: Lises Alves Campos e Alceu Ezequiel.
Na opinião do presidente Rene, a Jornada foi um
sucesso. “Foram dois dias de muito congraçamento.
O calor abebeano tomou conta da Associação
sergipana. Agradeço o apoio irrestrito do BB e
parabenizo o CESABB-SE e toda a equipe da AABB
Aracaju pela excelente condução da Jornada”,
afirmou.

A seguir, confira como foram essas quatro jornadas:
AABB FLORIANO (PI)
AABB ARACAJU (SE)
Aracaju recebeu, nos dias 4 e 5 de junho, a 1ª JESAB
de 2016. Em clima de congraçamento, o evento
reuniu nove delegações: Lagarto, Nossa Senhora
da Glória, Porto da Folha, Estância, Ribeirópolis,

Calor abebeano foi marca registrada na JESAB Aracaju
16
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Em clima de total harmonia, foi realizada, na sede
abebeana de Floriano (PI), nos dias 11 e 12 de junho,
a etapa piauiense da JESAB. O campeonato reuniu
atletas de 19 Associações. Entre atletas e torcedores,
foram aproximadamente 1.400 pessoas envolvidas
nos jogos e movimentando o clube.

Jornada em Floriano (PI) reuniu mais de 1.000 pessoas

Além das partidas, a parte social da Jornada
também foi bastante movimentada, com a presença
de educandos do AABB Comunidade e a realização
de uma Feira de Artesanato local, com exposição
de bebidas típicas, sem contar a música ao vivo dos
artistas Régis Bahia e Henrique Felisberto & Banda.
“Diversos aspectos me chamaram a atenção nesta
jornada. Entre eles, a participação em massa das
AABBs e a excelente recepção e hospitalidade da
anfitriã e de seus associados. A boa estrutura do
clube colaborou imensamente com o sucesso do
evento, que proporcionou excelentes momentos
de lazer a todos e se tornou uma verdadeira festa
do esporte”, disse o presidente do CESABB-PI,
Antonino de Melo.

acolhidos. Alimentação boa, estrutura do clube
apropriada, enfim, não poderia ter sido melhor.
Destaco o entrosamento de toda equipe responsável
por fazer desta JESAB um grande evento de
integração”, disse a presidente do CESABB local,
Neiva Gonçalves.
AABB ARAGUAÍNA (TO)

AABB JI-PARANÁ (RO)
Em Araguaína a descontração foi durante todo o evento

Em Ji-Paraná eventos culturais também animaram os atletas

Em mais um fim de semana marcado pela prática
esportiva e pela descontração abebeana, a AABB
Araguaína (TO) recebeu, nos dias 25 e 26 de junho,
cerca de 340 abebeanos para as disputas pra lá
de amistosas da JESAB tocantinense. Os atletas
foram representando outras sete afiliadas do
estado, além da sede: Colinas, Miracema, Pedro
Afonso, Gurupi, Guaraí, Palmas e Porto Nacional.

Na terceira JESAB do ano, a Associação de JiParaná (RO) conseguiu reunir, nos dias 18 e 19 de
junho, 11 das 12 AABBs do estado, para a JESAB
Rondônia. A competição contou com um público
estimado em 1.200 pessoas, entre eles, 600
atletas, autoridades do Sistema AABB, familiares e
convidados.

Aqueles que apenas acompanharam os atletas
puderam se divertir com música eletrônica durante
todo o dia. Um DJ ficou à disposição, sempre
levando som de qualidade aos presentes. Na noite
de sábado, o clube levou cantores da cidade para
um show de música ao vivo, valorizando, assim,
as pratas da casa.

Entre uma partida e outra, atletas e acompanhantes
desfrutaram de apresentações musicais com
artistas locais. A ideia da organização do evento
foi prestigiar a cultura da região e, com essas
atrações, oferecer música ao vivo do início ao fim
dos jogos. No último dia foi servido um churrasco
de confraternização.

O presidente do CESABB Tocantins, Pedro
Carvalho, explicou que a jornada existe para que
todos os associados dos clubes possam interagir
entre si, e congregar com os familiares e disputar
títulos num clima competitivo, mas de respeito e
segurança. “A competição mais uma vez foi ótima,
e estão todos de parabéns por terem participado
e disputado com tanto esforço. Estamos muito
satisfeitos”, disse.

“Foi maravilhoso. Os participantes se sentiram

Abr./Mai./Jun. de 2016
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Sistema AABB no revezamento da Tocha
Olímpica: Abebeanos participaram da ação
em diversas cidades do país
Incentivar constantemente a prática
de atividade física é uma das
grandes marcas do Sistema AABB.
Semanalmente, as AABBs abrem as
portas para promoção de jornadas
esportivas, competições citadinas e
inúmeros eventos ligados ao bem-estar
e espírito esportivo. E, no revezamento
da Tocha Olímpica, iniciada no mês de
maio, o Sistema AABB não poderia
deixar de participar e integrar este time.
Confira, afiliadas que participaram
deste momento ímpar.

Caldas Novas (GO)
A sede abebeana da cidade famosa pelas
piscinas de “águas quentes” teve dois
representantes no dia 6 de maio. A atleta
de taekwondo Sthefany Carvalho participou
da condução do fogo olímpico. Enquanto o
ciclista Frederico Sales prestou apoio na
segurança durante o trajeto.

Fortaleza (CE)
Na capital cearense, Adriana Faheina,
atleta de voleibol e filha da conselheira
do clube, Mazé Faheina, levou o nome do
Sistema AABB pelas ruas da cidade, no dia
7 de junho.

Itabuna (BA)
A dirigente abebeana e também
conquistadora de centenas de títulos na
natação, Maruse Dantas, esteve na lista dos
quatro esportistas indicados pela Prefeitura
local para participar da condução, realizada
no dia 21 de maio.
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Piripiri (PI)
A Associação teve duas participações no evento
de revezamento da tocha, promovida no dia
10 de junho: o coordenador da escolinha de
futebol e goleiro do time de futebol supermaster,
Guará Mendes, além de educandos do AABB
Comunidade.
AABB Caldas Novas (GO)

TOME NOTA: Em julho e agosto outras sedes
abebeanas também marcarão presença na
celebração de revezamento.

Curiosidades:
Conheça o trajeto percorrido pela Tocha Olímpica
A rota do fogo olímpico teve início na Grécia e
tocou pela 1° vez o solo brasileiro, no dia 3 de maio
de 2016, em Brasília (DF). A partir daí, começou
o percurso de 95 dias, uma rota abrangendo mais
de 300 cidades brasileiras. No total, participarão
do revezamento, 12 mil pessoas. Vale ressaltar
que a chama percorrerá uma distância de 20 mil
quilômetros.

AABB Fortaleza (CE)

A passagem será encerrada no dia 4 de agosto,
na cerimônia de abertura das Olimpíadas 2016, no
estádio Maracanã, Rio de Janeiro, momento em
que será acesa a pira Olímpica, marcando o início
dos jogos.

AABB Itabuna (BA)

AABB Piripiri (PI)
Abr./Mai./Jun. de 2016

19

HISTÓRIA DA TOCHA
Há cerca de três mil anos, na Grécia Antiga, o fogo era considerado como elemento divino e as
chamas permaneciam acesas em frente aos principais templos. Utilizado já na 1ª edição dos Jogos
Olímpicos, no Santuário de Olímpia, na Grécia, em 776 a.C. Seguindo os costumes da época, o fogo
era aceso, com a utilização de uma “skaphia”, espécie de espelho côncavo que convergia todos
os raios de sol, em um único ponto. O cenário para esta celebração é mantido e conta ainda hoje,
com a presença de mulheres caracterizadas como “sacerdotisas”.

A tocha no Brasil
Na edição 2016 das Olímpiadas, a tocha conta com designer inovador e
representa as riquezas naturais do Brasil.
São eles os elementos:
- O Céu: O ponto mais alto da Tocha é representando pelo Sol. Sua cor
remete ao ouro, símbolo da conquista máxima dos Jogos.
- As Montanhas: A beleza natural do Rio, expressada nas curvas verdes de
seus morros e vales.
- O Mar: Ondulações azuis, orgânicas e fluidas representam o mar, tão
presente nas paisagens do Brasil e na cidade-sede, o Rio de Janeiro.
- O Chão: Representado pelo calçadão de Copacabana.
* Com informações do Comitê Olímpico Rio 2016.
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JORNADAS DE FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL: 2° SEMESTRE COM
EDIÇÕES EM TODAS AS REGIÕES
Nesse segundo semestre de 2016, o Sistema AABB
vai bombar com as Jornadas Esportivas Estaduais
de Funcionários do Banco do Brasil (JESAFs).
Estão previstas dezenas de edições, em todas as
regiões do país, reunindo funcionários do BB em
momentos de muita confraternização. Realizadas
sempre nas Associações Atléticas (AABBs), as
JESAFs congregam diferentes atividades em prol
do funcionalismo, que variam desde competições
em modalidades esportivas, até atividades sociais
diversas, incluindo shows.
Com início no mês de julho, será em agosto que
os eventos ganharão força, pelo menos oito etapas
(esse número pode aumentar, conforme as AABBs
forem atualizando a data desses eventos junto à
FENABB).

1. Redução do número de faltas
Colaboradores saudáveis são menos propensos a ficar doentes,
certo? Então eles vão faltar menos. Imagine o ganho de
produtividade com a redução dessas ausências. Algumas vezes,
quando algum deles falta, é preciso deslocar outro para o lugar e
o andamento de vários setores é prejudicado.

2. Funcionários mais ativos e mais focados

Vale lembrar que as Jornadas de Funcionários
contam com total apoio do Banco do Brasil, por
meio das Superintendências Estaduais, uma vez
que proporcionam momentos de descontração ao
funcionalismo, desembocando, naturalmente, em
mais qualidade de vida.

As atividades físicas deixam as pessoas mais ativas, é fato. E isso
vai se refletir na vida profissional. Essa energia toda vai ajudar o
funcionário a não desanimar durante o dia e manter o foco no que
está fazendo.

O superintendente estadual do BB, Sadi Luiz
Hendges, tem uma opinião bem positiva. Para ele,
“é um momento muito especial onde podemos nos
confraternizar dentro de um espaço que é nossa
casa, a AABB”. Ele ainda afirma que “é importante
que os gestores das unidades do Banco do Brasil
estejam conscientes do papel de incentivar a
participação dos funcionários”.

Mens sana in corpore sano. A expressão latina é o antigo
provérbio “mente sã, corpo são”. Se tudo vai bem com um,
o outro segue as consequências. Funcionários ativos nos
exercícios físicos estão de bem com a vida e vão contaminar os
colegas de trabalho com atitudes positivas.

No site da FENABB, há uma cronograma com a
sede e data de todas essas Jornadas. Acesse:
www.fenabb.org.br >(Menu superior) Programas
>Esportivos >Cronograma de Jornadas.

O exercício físico feito de maneira constante libera as tensões
do cotidiano, além de colocar uma boa dose de serotonina — o
hormônio da felicidade. Portanto, um colaborador que exercita
o corpo vai se estressar menos com as situações da vida
profissional. Menos estresse, mais produtividade.

3. Promoção do equilíbrio físico e mental

4. Diminuição ou erradicação do estresse no ambiente de
trabalho

Abr./Mai./Jun. de 2016
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PROGRAMA DE RECONHECIMENTO DE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Cuidar do meio ambiente e disseminar boas
ações em prol da sociedade tem sido um tema
central das ações da FENABB nos últimos anos.
Pensando em incentivar iniciativas como essas, a
Federação lançou, no dia 21 de junho, o Programa
de Reconhecimento de Responsabilidade
Socioambiental.
O objetivo é estimular, disseminar e valorizar
iniciativas socioambientais, bem como difundilas junto às AABBs, aos parceiros, ao Banco
do Brasil e outras entidades do Conglomerado
BB, reconhecendo as ações que estão sendo
realizadas pelo Sistema AABB. A participação é
aberta a todas as AABBs.
As ações ou os projetos já premiados
anteriormente em Concursos Socioambientais da
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FENABB não poderão ser inscritos novamente.
As AABBs podem se inscrever até o dia 15 de
agosto.
PREMIAÇÃO
Todas as ações inscritas e que estiverem de acordo
com este regulamento serão reconhecidas pela
FENABB com o certificado de participação. As
10 AABBs que obtiverem as maiores pontuações
serão premiadas com troféu e R$ 2.500. As demais
AABBs receberão medalhas de reconhecimento.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Em caso de dúvidas, encaminhe um e-mail para gedep@
fena
fe
nabb
bb.org
orgg.br
br ou ligue
liggue 0800.704.2106,
080
8000.70
7044.21
2106
06,, opção
oppçã
ç o 7.
7.
fenabb.org.br

CURSO GESTÃO EMPREENDEDORA DE
AABBs É PROMOVIDO COM SUCESSO
A sede da FENABB, em Brasília (DF), recebeu
22 dirigentes de cinco estados do país para
a validação do Curso Gestão Empreendedora
de AABBs, realizado entre os dias 27 e 29 de
junho. O grande objetivo do curso é promover
educação, desenvolvimento e capacitação entre
os presidentes de afiliadas. Os trabalhos têm
como diretrizes o Modelo Referencial de Gestão
nas Associações Atléticas do Banco do Brasil.
O Curso foi realizado integralmente pela
FENABB, por intermédio da Vice-Presidência de
Desenvolvimento de Pessoas (VIDEP) sob liderança
de Waldyr Peixoto e do gerente da área, Daniel
Carvalho. Vale ressaltar, que os trabalhos foram
conduzidos de maneira lúdica pelo presidente do
CESABB-GO, Elézer Lemes.
Foram três dias de muito conhecimento e trocas
de experiências entre os participantes. Na pauta,
estiveram temas como: atuação como presidente
de AABB; configuração atual dos clubes e perfil dos
gestores. Além disso, na ocasião, foram realizados

trabalhos em grupo, com a confecção de um mural
de fotos das instalações de cada afiliada.
“Estamos muito felizes com a conclusão
deste projeto, que vinha sendo planejado e
idealizado há meses. Ressalto a importância de
ser uma excelente oportunidade para aproximar
a Federação de presidentes de Associações. E
assim, dar sequência ao trabalho sério que vem
sendo realizado nos clubes. Que seja proveitoso e
bastante inspirador para todos”, disse o presidente
da Federação, Rene Nunes.
O vice-presidente da área, Waldyr Peixoto,
também comentou com satisfação e expectativa
sobre o Curso. “Estamos dando o pontapé inicial e
colocando em prática um projeto que já estamos
trabalhando há algum tempo. Além dos objetivos
que fomentaram a criação deste projeto, também
temos como meta o êxito desse trabalho, para
que seja validado pela DIPES e incorporado à lista
de cursos ligados ao TAO do Banco do Brasil”,
declarou.

Dirigentes em uma mesa redonda para debates e troca de experiências
Abr./Mai./Jun. de 2016
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PLANO DE AÇÃO NÃO É BICHO DE SETE CABEÇAS!
POR LUÍS ANTÔNIO BRUM

Uma das dificuldades dos administradores de
AABBs está na organização e no gerenciamento das
atividades do dia a dia. São tantas as tarefas e os
prazos que fica fácil se perder. Às vezes, também a
falta de tempo, compartilhado com outras atividades
pessoais ou bancárias, pode ser um elemento que
atrapalhe a boa organização. A boa notícia é que
você pode colocar em prática algumas dicas que
facilitarão a sua vida.
As listas de tarefas a fazer com a utilização de uma
simples agenda, geralmente, são bastante pontuais e
relativamente simples, como pagar uma conta de luz,
fornecedor ou enviar um e-mail para associados. No
entanto, para atividades mais complexas, essas listas
acabam sendo ineficazes e podem gerar ansiedade e
frustração, pois você não consegue visualizar qual é
mais urgente, nem quanto tempo deve gastar para
realizar cada uma das demandas. Nesses casos, o
plano de ação é indicado.
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Para fazer um plano de ação, um dirigente de
AABB que tenha participado do curso a distância
“Introdução ao Sistema AABB” já recebeu
informações básicas de como fazê-lo. Mas vamos
destacar pontos relevantes a serem observados.
I. Definir “o que” deve ser feito, suas etapas ou
fases. Seja objetivo e sem generalidades na definição
e procure também colocar na sua descrição,
sempre que possível, uma meta para facilitar o
acompanhamento.
II. Definir “por que” aquela ação dever ser
feita, contendo a justificativa, os desafios a serem
ultrapassados ou os benefícios a serem alcançados.
Esta justificativa certamente estará alinhada com os
objetivos principais de sua administração na AABB.
III. Definir “quem” será responsável por realizar
aquela ação. Defina uma pessoa responsável,
aquela que deverá prestar esclarecimentos sobre

sua execução. Isto não significa dizer que a pessoa
indicada vá trabalhar sozinha na ação.

V. Definir “quando” a ação realizada será
concluída, a sua data limite.

IV. Definir “como” aquela ação será realizada.
Estabelecer os métodos, a forma, as atividades ou
os processos que serão desenvolvidos para a ação
ser concluída com êxito.

Agora imagine estas 5 definições na forma de
uma tabela e você terá uma ferramenta de gestão
simples e bastante efetiva para auxiliar a sua
administração. Veja um exemplo:

O QUE

Ampliar o
quadro social
em 15%.

POR QUE

QUEM

QUANDO

a) negociar convênio
com empresas locais;

a) crescimento do
clube;
b) ampliar receitas;

COMO

João Carlos

c) permitir realização
de benfeitorias.

Ressalte-se que, mesmo adotando esse modelo
simplificado, é necessário que seus planos de
ação sejam regularmente monitorados e avaliados.
Destaque um momento no mês para fazer uma
análise crítica, ponderando se eles estão sendo
encaminhados como você pensou. Caso esteja, siga
adiante! Caso não estejam, altere, faça modificações
na sua planilha e use ela a seu favor e para facilitar
a sua administração.

b) incentivar a
indicação de novos
associados por outro
associado do clube.

31/12

Lembre-se que as ações que você fará em seu plano
devem estar, obrigatoriamente, alinhadas aos seus
objetivos estratégicos que são aqueles de realização
de maior prazo. Isto ajudará a definir as prioridades e
ser coerente com o futuro que você pensa para sua
AABB.
Ao final você terá uma simples e efetiva
ferramenta de gestão que é utilizada largamente pelas
organizações de sucesso. O plano de ação passa então
a ser um instrumento para o dia a dia de sua AABB.
Simples, não é? Agora mãos à obra.

Luís Antônio Brum Silveira, ex-dirigente de AABB, Avaliador
Certificado pela Fundação Nacional da Qualidade, Examinador do
Prêmio Qualidade RS e Prêmio Inovação 2016 do Programa Gaúcho de
Qualidade e Produtividade.
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PROGRAMA AABB COMUNIDADE É
IMPLEMENTADO EM 13 NOVAS CIDADES
Oportunidade de novas experiências, esporte, educação e muita ludicidade. Esses são alguns dos itens
inseridos no cotidiano de crianças e adolescentes atendidas pelo AABB Comunidade. Em 2016 mais 13
AABBs entraram para o grupo dos clubes que possuem o Programa. Com as novas adesões, hoje são 331
unidades de atendimento, espalhadas pelos quatro cantos do país, somando assim, 43.042 jovens atendidos.
AABBs que aderiram ao Programa em 2016:
Araçuaí (MG)

Pompéu (MG)

Bambuí (MG)

Pouso Alegre (MG)

Condeúba (BA)

Presidente Prudente (SP)

Olho D’Água das Flores (AL)

Rio Paranaíba (MG)

Palmas (TO)

São Pedro do Sul (RS)

Palmas (PR)

Teresina (PI)

Pato Branco (PR)
O vice-presidente de Desenvolvimento de Pessoas da
FENABB, Waldyr Peixoto, comentou sobre esta conquista.
“Estamos muito felizes com as novas adesões. Visto que
sabemos o quanto as atividades desenvolvidas no Programa
agregam, de maneira muito especial, valores à vida de
cada educando atendido. E vejo, como uma excelente
maneira de estimular outras cidades interessadas em
possuir o AABB Comunidade a fazer parte deste time de
trabalho social, formada pela FENABB, Fundação Banco
do Brasil, BB e parceiros”, disse.

Como aderir ao Programa?
Você com interesse em receber as atividades do
AABB Comunidade na sua afiliada, entre em contato
com a Área Socioeducativa da Federação, por meio do
e-mail: gedep@fenabb.org.br ou também pelo telefone:
0800 726 5661/ 0800 704 2106 (opção 7).

Conheça o AABB Comunidade
O Programa consiste em uma proposta de
complementação educacional, baseada na valorização
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da cultura do educando e da comunidade a qual
está inserido. Essa complementação é efetivada
por meio de atividades lúdicas desenvolvidas
em torno de áreas como: saúde e higiene,
esporte e linguagens artísticas, possibilitando
a construção de conhecimentos e o acesso
à cidadania. As ações são promovidas no
contraturno escolar.
A proposta metodológica do AABB
Comunidade foi desenvolvida, em julho de
1997, pelo Núcleo de Trabalhos Comunitários
da Pontifícia Universidade Católica – NTC/
PUC/SP, tendo como princípio a Pedagogia
dos Direitos, a ludicidade e a leitura da
realidade social do educando, da família e da
comunidade. Para mais informações, acesse
o site: http://www.aabbcomunidade.org.br.

AABB

A sede abebeana de São Luís (MA) abriu
as portas no dia 9 de abril, para receber
um evento em que o objetivo principal era
a solidariedade. Na ocasião, foi realizado
um bazar beneficente promovido pelo grupo
Tralha de Gata. O evento contou com a
presença de aproximadamente 300 pessoas
e teve como foco, arrecadar fundos para
serem doados à instituição filantrópica de
apoio a pessoas com câncer - Fundação
Antonio Bruno Pessoas.

DESTAQUES NA

BAZAR SOLIDÁRIO É
PROMOVIDO NA AABB SÃO
LUÍS (MA)

COMBATE AO AEDES AEGYPTI:
PROGRAMA EM FREDERICO
WESTPHALEN (RS) SE ENGAJA NA
CAMPANHA
Preocupados com a questão das doenças transmitidas
pelo mosquito Aedes aegypti, o Programa AABB
Comunidade de Frederico Westphalen (RS) e a agência
do Banco do Brasil na cidade se uniram na luta contra
o inseto. Diversas atividades foram desenvolvidas,
incluindo mutirões de limpeza. No dia 27 de abril, os
educandos distribuíram, a colaboradores e clientes BB,
mudas da Crotalária Breviflora, planta apontada como
repelente natural ao mosquito.

AABB JAGUARÃO (RS) E BB SÃO
HOMENAGEADOS PELA CÂMARA
MUNICIPAL
A Câmara Municipal de Jaguarão homenageou, no dia
5 de abril, a Associação Atlética da cidade e o Banco do
Brasil. O reconhecimento veio em função dos 100 anos do
BB no estado do Rio Grande do Sul, os 75 anos da agência
local e os 50 anos de atuação da AABB na cidade. Na
ocasião, vereadores ressaltaram a importância da sede
abebeana como um dos melhores clubes sociais da cidade
e a atuação brilhante de seus dirigentes, sobretudo no que
diz respeito, aos serviços sociais prestados há vários anos
pelo Programa AABB Comunidade.
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EDUCANDOS DE MANHUAÇU
(MG) PARTICIPAM DE
SEMINÁRIO SOBRE
PREVENÇÃO ÀS DROGAS
Crianças e adolescentes do Programa AABB
Comunidade de Manhuaçu (MG) participaram, no
dia 12 de maio, do Seminário sobre Prevenção às
Drogas, que reuniu lideranças da região. A ação foi
uma iniciativa do Conselho Municipal de Políticas
Sobre Drogas (COMAD) e teve por objetivo
destacar o papel da comunidade no combate ao
uso de entorpecentes. Ao todo, 24 educandos
participaram.

EDUCANDOS DE ARAPIRACA (AL)
SE APRESENTAM EM CENTRO
ADMINISTRATIVO DA CIDADE
A garotada do AABB Comunidade Arapiraca (AL)
mostrou, no dia 25 de maio, tudo que está aprendendo
nas aulas de judô, iniciadas em abril deste ano. A
apresentação, liderada pelo professor da modalidade,
Heleno Ferreira, foi realizada no centro administrativo da
cidade e contou com a presença de muitas autoridades,
como a secretária municipal de Educação, Maria Gorete
Queiroz. Servidores e visitantes aplaudiram de pé o belo
desempenho dos alunos.
AABB CIANORTE (PR) – MAIS UMA
ASSOCIAÇÃO DECLARADA COMO
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
Um clube ser considerado como uma Instituição de
Utilidade Pública é um grande reconhecimento pelo
trabalho que vem sendo desenvolvido. E, é nesse clima
de comemoração que está a AABB Cianorte (PR), com a
notícia recebida no dia 23 de maio. Além dos vereadores
da cidade, o clube também contou com o apoio do prefeito,
Claudemir Bongiorno, e do gerente da agência Cianorte,
Paulo de Tarso. “A nossa AABB é sempre palco de eventos
do município. Acredito que o título seja consequência da
parceria já existente”, declarou Claudinei da Silva Vargas,
presidente da AABB Cianorte.
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AABB

ALMOÇO NA AABB
VOTUPORANGA (SP)
BENEFICIA SANTA CASA

DESTAQUES NA

A AABB Votuporanga (SP) recebeu, no
dia 15 de maio, um almoço beneficente
em prol da Santa Casa da cidade. A ação,
que foi batizada de “Fazer o bem é bom
demais”, teve por objetivo arrecadar
fundos para a compra de colchões
pneumáticos para a Ala B do hospital.
O evento reuniu 400 pessoas, entre
associados e comunidade local.

EDUARDO FELTER REPRESENTA O
BRASIL EM SUL-AMERICANO DE
TÊNIS NA ARGENTINA
O tenista Eduardo Felter, associado da AABB Goiânia
(GO) e integrante do Programa de Apoio ao Atleta da
FENABB, representou o Brasil, entre os dias 22 e 27
de maio, nos Jogos Universitários Sul-Americanos, em
Miramar, na Argentina. O esportista de 20 anos competiu
em duas categorias: dupla e simples. O evento reuniu
1.500 atletas de 10 países da América do Sul.

PROGRAMA EM PATOS DE MINAS
(MG) ABRILHANTA DESFILE DE
ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Educandos e educadores do AABB Comunidade
Patos de Minas (MG) participaram, no dia 24 de
maio, do Desfile de Aniversário de 124 anos da
cidade, na categoria estudantil. Aproximadamente,
120 jovens, dos turnos matutino e vespertino,
desfilaram com objetos que representam os temas
trabalhados, diariamente no Programa, como
esporte, cultura, lazer, entre outros.
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AABB LAGOA (RJ) COMEMORA
88 ANOS COM JANTAR
MUSICAL
Cerca de 300 pessoas estiveram reunidas no
salão nobre da AABB Lagoa (RJ), na noite de 14
de maio, para comemorar os 88 anos de fundação
do clube. A festa ficou marcada pelo glamour,
com uma noite de gala. A animação musical ficou
sob responsabilidade do grupo Mio Vacite, com
um repertório variado, agradando todas as faixas
etárias. A atração do evento foi a apresentação
da grande parceira de longa data da afiliada, a
Orquestra Tupy. Na ocasião, todos ainda puderam
cantar o tradicional: “Parabéns à Você”.

AABB GUAÇUÍ (ES) COMEMORA
BODAS DE OURO COM FESTA E
MUITA ANIMAÇÃO
O aniversário de 50 de anos de fundação de uma
instituição não pode passar em branco. E foi com muita
alegria e festa que a AABB Guaçuí (ES) comemorou
o aniversário do clube, na noite de 14 de maio. A
festa, que contou com a presença de 300 pessoas, foi
animada pela banda “Marcos Aço Doce”, que comandou
a pista de dança do início ao fim da noite.

AABB PORTO ALEGRE (RS)
COMEMORA 73 ANOS
A noite de 7 de maio ficou marcada para associados,
colegas do Banco do Brasil e convidados da AABB
Porto Alegre (RS), que comemoraram os 73 anos do
clube, em um Jantar Baile. O evento foi marcado por
um amplo congraçamento entre os participantes. O
habitual bom gosto da diretoria do clube mais uma
vez foi destaque, e isso refletiu no cardápio escolhido
para a noite e, claro, no repertório musical variado,
que agradou a todos. Tudo foi realizado nos Salões
Ipanema e Piano Bar. O show ficou por conta da banda
Voga e o jantar foi elaborado pelo Economato Brimos.
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GABRIELA DENSER

CAPTAÇÃO DE
NOVOS ASSOCIADOS

JURÍDICO

ANDREA DENSER

ARTIGO

POR WALTER DENSER

MEDIDAS PREVENTIVAS DE RISCOS NA
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
A ampliação do quadro de associados é medida de grande
interesse das AABBs. Para o atingimento de tal objetivo, algumas
Associações buscam o auxílio de empresas especializadas no
assunto, porém, muitas vezes não conseguem alcançar o
resultado positivo tão desejado.
A contratação de empresas ou pessoas para a prestação
de serviço de prospecção e de adesão de novos associados,
deve ser realizada com extrema cautela, tendo em conta os
riscos passíveis de advir em uma negociação frustrada, assim
como os transtornos e prejuízos infelizmente já causados a
algumas AABBs, por empresas de questionável capacidade
técnica profissional.
Como forma de minimizar riscos dessa modalidade de
contratação, bem como para fins de evitar os desgastes e
prejuízos decorrentes de uma negociação frustrada, sugerimos
sejam adotados os procedimentos prévios à contratação,
adiante consignados:
a) Exigir da empresa a apresentação dos seguintes
documentos: contrato social registrado, CNPJ, inscrição
estadual, representantes legais (informação de dados,
cópias de documentos pessoais), comprovante de endereço
do escritório, relatório de atividades realizadas, relatório de
resultados alcançados, garantias oferecidas pelos serviços
prestados, dentre outros;
b) Verificar a situação atual da empresa perante o Serasa
e outros órgãos de proteção ao crédito, bem como apurar a
veracidade das informações prestadas pela interessada mediante
consulta, junto a outras filiadas, sobre a atuação e resultados
porventura proporcionados em razão dos serviços prestados;
c) Consultar ao CESABB e à FENABB quanto a eventual
registro de irregularidade porventura comunicada por alguma
filiada ao respectivo Conselho e à Federação;
d) Elaborar planejamento estratégico em conjunto com a
empresa passível de contratação, a fim de que sejam previamente

avaliadas e definidas as condições e as exigências necessárias
para a captação de novos associados;
e) Avaliar a possibilidade de cobrança de determinada
“TAXA DE ADESÃO” aos novos associados, devendo o
respectivo “Termo” consignar que tal pagamento, assim como
qualquer outro, não configura direito patrimonial com o clube;
f) Analisar criteriosamente todo o material publicitário a ser
utilizado pela empresa, de modo que as informações sobre a
AABB, que serão divulgadas aos pretensos novos associados,
correspondam efetivamente com as reais condições,
instalações e dependências do clube;
g) Submeter a proposta negocial à apreciação do Conselho
Deliberativo da Associação (onde houver) e à decisão do
Conselho de Administração da Associação;
h) Consultar a administração da agência quanto à
capacidade financeira da empresa (cadastro atualizado) a qual,
obrigatoriamente, deverá ser correntista do Banco do Brasil;
i) Submeter a minuta de contrato à prévia análise e
manifestação do Jurídico da FENABB, previamente à
formalização pelas partes. Após a assinatura, é recomendável
que o instrumento contratual seja registrado em cartório.
Finalmente, ressalte-se que em hipótese alguma deverá ser
cobrada “JÓIA” dos novos associados e, nem tão pouco devem
ser utilizadas as expressões “VENDA”e/ou “COMERCIALIZAR”
em toda a negociação, uma vez que tais palavras podem vir
a dar o entendimento equivocado de conotação patrimonial
perante o clube, o que não é admissível em razão da própria
natureza das associações e conforme assim determina o
Estatuto de cada AABB.
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos
junto à Consultoria Jurídica da FENABB, por
e-mail (jurídico@fenabb.org.br) ou via telefônica
(08007042106 e 61-99212-4115).
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