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É com imensa alegria que nós, da FENABB, fazemos chegar até você esta
edição da Revista Dirigente. A publicação, que contempla os meses de
janeiro, fevereiro e março de 2016, traz diversas atividades e inovações
que pautaram o Sistema AABB no primeiro trimestre.
Entre os eventos que prometem agradar o público abebeano em 2016 está
o CINFAABB Cuiabá (MT), que será realizado entre os dias 21 e 28 de
maio. Na matéria, você vai conhecer um pouco mais sobre cidade-sede,
pontos turísticos, culinária e, claro, a programação da competição.
Também estamos falando, nesta publicação, sobre o 4° Encontro Regional
de AABBs que foram realizados Brasil afora. Sem sombra de dúvidas,
trata-se de uma iniciativa das mais louváveis no que diz respeito ao
treinamento e à reciclagem de conhecimentos dos dirigentes.
Cursos disponíveis na plataforma FENABB Educativa, Cadastro e Relatório
Anual, Regulamento do CINFAABB e RGC também estão em nossa pauta.
Por fim, quero destacar duas matérias que, a meu ver, são especialmente
relevantes para o momento atual do Sistema AABB. A primeira é a
da ação de combate ao Aedes aegypti, feita em parceria com o BB de
Norte a Sul do país. Por que ela é tão importante? Porque demonstrou
a força que BB e Sistema AABB têm quando trabalham de forma unida
e coordenada. A segunda é a de apresentação do nosso Núcleo de
Revitalização das AABBs, que terá como objetivo principal o auxílio às
Associações com dificuldades para funcionamento.
Boa leitura!
Rene Nunes dos Santos
Presidente da FENABB

SDS Ed. Boulevard Center, 3º andar
CEP: 70.391-900 – Brasília (DF)
Tel.: (61) 2106 1100 | Fax: 2106 1131
0800.704.2106
www.fenabb.org.br/ fenabb@fenabb.org.br
Tiragem: 14.000
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CONVÊNIOS FENABB

MAIS OPÇÕES PARA VOCÊ

A

Federação procura estabelecer convênios em
nível nacional e estadual com entidades de
classe, associações e governos, no intuito de
possibilitar maior crescimento associativo às afiliadas
e, consequentemente, melhores condições financeiras
para a administração das AABBs. Esses convênios e
parcerias com empresas são uma forma de permitir
que a diretoria do clube, lá na base, consiga ter

todos os instrumentos necessários para bem atender
ao quadro de associado, proporcionando-lhe uma
melhoria constante nos clubes.
Para saber mais sobre cada convênio, acesse o
portal da FENABB (www.fenabb.org.br)>menu
superior>Parcerias>Convênios. Neste link, o internauta
terá acesso ao contrato firmado e as possibilidades de
associação advindas desses contratos.

CONVÊNIOS:

Nacional

Estadual

MAPFRE SEGUROS

ARCO – Associação Recreativa dos Correios

UNAFE

Governo do estado do Paraná

ASEANTT

ANASPS/RS – Associação Nacional dos Servidores da
Previdência e da Seguridade Social do Rio Grande do Sul

BBTur – Frequência de associados
BBTS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Diretoria Regional da Bahia

UNAFISCO – Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal
AJUFE – Associação dos Juízes Federais do Brasil
Associação dos Funcionários do Grupo Zema

FENABB ATUALIZA CONVÊNIO
COM BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS

A

O próximo passo é a formalização do convênio com
cada AABB, de modo a envolver o maior número de
afiliadas e possibilitar que uma quantidade significativa
de funcionários da BBTS esteja vinculada aos clubes.

O objeto do contrato permanece o mesmo:
permitir que colaboradores da BBTS, bem como
dependentes, frequentem as AABBs na qualidade de
associados comunitários. A novidade é o incremento
disposto na Cláusula Quinta, que prevê apoio
logístico a atletas patrocinados pela BBTS.

As AABBs Palmas (TO), Manaus (AM), Cachoeira
do Sul (RS) e Serrinha (BA) já aderiram – na
esfera local – à parceria. Se sua AABB também
já formalizou o convênio, entre contato com a
FENABB para que seu convênio também seja
divulgado. O e-mail de contato é: fenabb@
fenabb.org.br. Se preferir, contate-nos pelo
0800.704.2106, opção 4.

FENABB iniciou 2016 com o pé direito: já
na primeira semana do ano, atualizou o
convênio com a BB Tecnologia e Serviços
(BBTS). A atualização se fez necessária em virtude
da mudança do nome fantasia da BBTS, que
anteriormente recebia o nome de Cobra Tecnologia.
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FENABB E BB SE UNEM PARA
COMBATER O AEDES AEGYPTI

A

conscientização sobre a importância de
combater os focos de proliferação do Aedes
aegypti mobilizou entidades nacionais e
com o Sistema AABB não foi diferente. Em uma
ação da FENABB, com apoio do Banco do Brasil,
no dia 13 de fevereiro foi realizado um mutirão nas
Associações com o objetivo de eliminar qualquer
possível criadouro.

A guerra contra esse inimigo somente será vencida
com o envolvimento de toda a sociedade. Por isso, a
Federação conta com seu empenho e engajamento
nessa campanha”, observou Rene Nunes.

Certos de que a monitoração precisa ser
constante, o conglomerado Banco do Brasil,
juntamente com a FENABB, fez um verdadeiro
check-list em várias AABBs. Na ocasião, o
presidente do BB, Alexandre Abreu, acompanhado
do presidente da FENABB, Rene Nunes, e do
então diretor da DISAP, Tarcísio Hübner, esteve
na AABB ABC Paulista (SP) para a condução de
trabalhos de vistoria em diversos locais, como
bueiros, caixas d’água, calhas.

Com a presença do vice-presidente de Distribuição
de Varejo e Gestão de Pessoas, Paulo Ricci,
foram realizadas as atividades na AABB Brasília
contra o mosquito Aedes aegypti. Na capital
federal, foi realizada uma vistoria em todo o clube,
iniciando pela náutica, passando pela sede social,
churrasqueiras, campos de futebol, quadras de
tênis, piscinas. Na ocasião, a diretoria do clube
foi bastante elogiada por manter uma postura de
prevenção durante todo o ano.

Para Alexandre Abreu, a conscientização é a melhor
arma contra o mosquito. “Nós, do Banco do Brasil,
estamos empenhados em fazer a nossa parte”, afirmou.

Também acompanharam os trabalhos o vicepresidente da FENABB Clodoaldo Nascimento; o
presidente do Conselho Deliberativo da Federação,

Confira o que rolou em algumas AABBs:
Brasília (DF)

Presidente da FENABB, Rene Nunes, juntamente com o presidente do BB, Alexandre Abreu, e integrantes do Banco e da AABB ABC Paulista, no combate ao mosquito
Jan./Fev./Mar. de 2016
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Haroldo Vieira; o membro do Conselho Deliberativo da
FENABB Sergio Riede; o superintendente do Distrito
Federal, José Amarildo Casagrande, além do anfitrião,
o presidente da AABB, Nelson Vieira Filho (Batata).
AABB Niterói (RJ)
Também esteve engajada na causa da Campanha
Nacional #ZikaZero a AABB Niterói (RJ), com
ações de vistoria e prevenção ao mosquito Aedes
aegypti. Participaram das atividades cerca de 60
pessoas, entre autoridades, associados, familiares e
comunidade local.
Quem comandou as atividades foi o vice-presidente
de Governo do Banco do Brasil, Júlio Cézar de
Oliveira, acompanhado pelo vice-presidente
da FENABB Pedro Paulo Magno; presidente da
AABB, Guilherme Souza Magalhães; presidente
do Conselho Deliberativo da AABB, Antonio Ruzzi
Pedroso; líderes da rede de agências de Niterói,
São Gonçalo e Icaraí, Lucas Palma Piperno, Renato
Andrade Barroso e Maurício Viegas Moura,
respectivamente; engenheira indicada pela CSL,
Darcília Ruani Jordão; vice-prefeito de Niterói, Axel
Grael; vereador Daniel Marques, e superintendente
regional Cézar de Col, acompanhado de colegas da
Superintendência.

Durante a manhã, o grupo percorreu todo o clube em
busca de algum possível foco do mosquito. Na ocasião
também foram recolhidas latas e garrafas vazias.
AABB Blumenau (SC)
Blumenau (SC) seguiu todas as orientações
encaminhadas pela FENABB e Banco do Brasil para
fazer a vistoria na AABB. A ação contou com a
presença de autoridades, associados e comunidade
local. Entre os presentes, estava Adeluir Adriano,
presidente do CESABB-SC; James Senem, da
GEREV Blumenau; Marcos André Dzewelewsky,
agência Blumenau; Carlos Eduardo Pitz, agência
Vila Nova; Diego Mais, agência Água Verde; Cristian
Noletto, agência XV Novembro, além do presidente
do clube, Ricardo Ferreira Porto.
“Essa ação ajuda a conscientizar a população sobre
a gravidade do problema e conscientizar para que
todos realizem ações para combater o mosquito”,
avaliou Adeluir.

As atividades iniciaram com uma breve palestra do viceprefeito, que falou sobre a importância do combate ao
mosquito para a saúde da população brasileira.
AABB Campinas (SP)
AABB São Paulo (SP)

Em Campinas (SP), o mosquito Aedes aegypti
também não teve chance. Na AABB, a Ação
Nacional #ZikaZero contou com a presença de 50
pessoas, entre autoridades, convidados, associados
e comunidade local. As atividades na AABB foram
supervisionadas pelo vice-presidente de Tecnologia
do Banco do Brasil, Geraldo Afonso Dezena; o
assessor da FENABB Francisco Herculano; o
superintendente Euzivaldo Vivi; 20 gerentes de
agências da cidade e região, todos recebidos
pela anfitriã, presidente da AABB, Sonia Zaia,
acompanhada de toda a diretoria do clube.
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AABB Campinas (SP)

UM MOSQUITO NÃO É MAIS
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AABB Niterói (RJ)

AABB Brasília (DF)

AABB Lagoa (RJ)

AABB Sorocaba (SP)

FORTE QUE UM PAÍS INTEIRO.
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AÇÃO #ZikaZero:
É PRECISO MANTER AS
AÇÕES AO LONGO DO ANO

A

pós a realização do Dia D (13/02) em todo o Sistema AABB, a FENABB mantém agora o incentivo
para que os dirigentes continuem com ações constantes de monitoração nas AABBs para eliminar
possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypt.

Consciente de que isso somente será possível com muita informação e incentivo, a FENABB traz nesta edição
da Revista Dirigente uma entrevista com a especialista do Ministério da Saúde Tatiana Ázara, com alguns
esclarecimentos importantes para o combate ao mosquito.

Quais são as próximas ações do Governo na
prevenção da saúde brasileira, levando em conta
que o Zika Vírus já é considerado uma ameaça à
saúde mundial?
O Brasil tem um programa permanente de
prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti,
com ações compartilhadas entre União, estados
e municípios, durante todo o ano. Além do
desenvolvimento de ações de apoio a estados
e municípios, responsáveis pela coordenação e
execução destas ações, o Ministério da Saúde
realiza a aquisição de insumos estratégicos, como
inseticidas e kits de diagnósticos, para auxiliar os
gestores locais no combate ao mosquito.

Quanto às pessoas contaminadas por Zika,
existe algum controle/cuidado especial, por
parte do governo, com esses cidadãos? Quais?
Com o aumento do registro de casos das doenças
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti,
o Ministério da Saúde decretou Situação de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional e criou o Plano Nacional de Enfrentamento
ao Aedes aegypti e à Microcefalia com medidas
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emergenciais que estão sendo colocadas em prática
para intensificar as ações de combate ao mosquito.
Para fortalecer essa articulação, tanto dentro do
governo federal como também com os gestores
estaduais, foi instalada a Sala Nacional de
Coordenação e Controle para o Enfrentamento
à Microcefalia, que tem como principal objetivo
gerenciar e monitorar a intensificação das ações
de mobilização e combate ao mosquito em todo o
país. A Sala é coordenada pelo Ministério da Saúde
e funciona no Centro Nacional de Gerenciamento de
Riscos e Desastres da Secretaria Nacional de Defesa
Civil (CENAD) do Ministério da Integração.
A transmissão de febre pelo vírus Zika no país
foi confirmada a partir de abril de 2015, com a
confirmação laboratorial no município de Camaçari
(BA). O Ministério da Saúde tornou compulsória a
notificação de Zika em fevereiro deste ano. Desde
então, estados e municípios estão preparando
os sistemas de registros para encaminhar as
notificações ao Ministério da Saúde, para que
possam ser divulgadas posteriormente no Boletim
Epidemiológico, divulgado semanalmente pela pasta.
Antes, o monitoramento do vírus Zika se dava por
meio de vigilância sentinela.

Como eliminar os focos de proliferação
do mosquito Aedes aegypti?
Para eliminar criadouros do mosquito
Aedes aegypti é preciso identificar e
eliminar tudo o que possa acumular água,
como copos descartáveis, garrafas,
pneus usados, latas e lixo em geral. Se o
recipiente for realmente necessário deve
ser mantido seco e lavado com água,
sabão e bucha ou escova. Quando não for
possível retirar a água dos recipientes deve
se providenciar vedação, impedindo que
as fêmeas tenham acesso para colocar
seus ovos. Nesses locais os agentes de
endemias podem aplicar larvicidas.

Palestrante especialista do Ministério da Saúde Tatiana Ázara

Palestra FENABB
Tatiana conversou com os
funcionários da FENABB
sobre métodos de prevenção
de doenças como dengue,
chikungunya e zika.

Colaboradores da FENABB atentos sobre dicas e cuidados contra Aedes aegypti

Também esteve nos assuntos
abordados, a microcefalia em
bebês e maneiras de como lavar
recipientes de jardins, locais de
possíveis criadouros do mosquito
Aedes aegypt.

UM MOSQUITO NÃO É MAIS
FORTE QUE UM PAÍS INTEIRO.
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FENABB EDUCATIVA:
PLATAFORMA EDUCACIONAL DESTINADA À
OFERTA DE CURSOS A DISTÂNCIA

C

om intuito de proporcionar constante aprimoramento, necessário para boa administração do Sistema AABB,
a FENABB disponibiliza para os dirigentes diversos cursos de capacitação. Acesse a plataforma da FENABB
Educativa e confira quais cursos estão disponíveis até o momento.

Passo a passo:
1. FENABB Educativa

3. O Curso

Digite na barra de endereços de seu navegador

Clique na imagem do Curso de interesse e inscreva-se.

http://educativa.fenabb.org.br/moodle/
2. Login
Digite, no bloco Acesso, o seu Nome de
usuário e Senha.
Em seguida, clique em Acesso

Dificuldades de acesso:
• educativa@fenabb.org.br
• 0800 704 2106 – Opção 7
• (61) 2106-1165

ESTÁ EM FASE DE PRODUÇÃO:

CURSO GESTÃO EMPREENDEDORA NAS AABBs

O

ano de 2016 está sendo bastante
movimentado para todo o Sistema AABB.
Além da realização de diversos eventos,
como os esportivos e os Encontros Regionais,
a Federação também está investindo na
capacitação dos dirigentes abebeanos, como é
o caso do Curso Gestão Empreendedora. Ainda
com data a definir, as aulas serão presenciais e
com objetivo geral de “elaborar planejamentos
sustentados pelo Modelo Referencial de Gestão
nas Associações Atléticas”. As turmas serão
compostas por no mínimo 16 e, máximo, 20
dirigentes.
Em breve, serão repassadas novas informações
sobre o Curso.
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PROGRAMA INTEGRAÇÃO
AABB COMUNIDADE
NOVAS INSCRIÇÕES - 2016

C

om objetivo de ampliar a base
de AABBs e municípios que
desenvolvem o Programa AABB
Comunidade, a FENABB convidas as
Associações que têm interesse em aderir
ao Programa a dar início às negociações
e articulações com potenciais
convenentes. Vale lembrar que está
aberta a possibilidade da realização de
convênio com outros parceiros, além das
Prefeituras Municipais.

Expansão do Programa
AABB Comunidade
FENABB e FBB abrem seleção para
AABBs interessadas em desenvolver
um trabalho com crianças e
adolescentes por meio do Programa
Integração AABB Comunidade. O
objetivo é ampliar a atuação do
Programa e, desta maneira, aumentar
a capacidade de atendimento em
todas as regiões do Brasil.
As Associações Atléticas que não se
inscreveram nos processos anteriores
ou que não foram inicialmente
selecionadas poderão se inscrever
orientando-se pela Circular 024/2015
(disponível na Área Restrita do site da
FENABB e encaminhada aos e-mails
das AABBs e dos CESABBs).

Critérios para se candidatar:
1. A afiliada deve apresentar capacidade para receber em
suas instalações, três vezes por semana, 100 crianças e
adolescentes, em um único turno (manhã ou tarde), ou 50
crianças e adolescentes em cada um dos turnos.
2. Após demonstração de interesse pela AABB, o CESABB
jurisdicionante fará avaliação sobre a estrutura disponível
na Associação para implementação do Programa, nas
condições previstas no item anterior.
3. Confirmado o interesse da AABB na adesão e o
atendimento aos requisitos constantes do item 2 acima,
o presidente da AABB e o gerente da Agência de
Relacionamento deverão cumprir os seguintes passos:
a) manifestação de interesse do presidente da AABB a
ser enviada para gedep@fenabb.org.br, assinado pelo
presidente do CESABB.
b) articulações com potencial convenente.
4. Para conhecer o Programa e orientar as articulações
e negociações com potenciais convenentes, são
disponibilizados os seguintes recursos:
a) informações e orientações destinadas à apresentação do
Programa.
b) folder eletrônico sobre o Programa.
c) apresentação em PowerPoint.
5. Serão formalizados novos convênios até que seja
alcançada a meta de 400 AABBs com adesão ao
Programa, obedecida a ordem de conclusão do processo de
formalização - convênios assinados e aprovados pela FBB.
6. As AABBs selecionadas no processo seletivo finalizado
recentemente, cujas formalizações dos convênios já se
encontram em andamento no sistema SIGA, não estão
sujeitas a essas orientações.

Jan./Fev./Mar. de 2016
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VERBAS PARA O AABB COMUNIDADE:

PRAZOS PARA SOLICITAÇÃO E
REQUISITOS PARA CONCESSÃO

E

stão abertas as inscrições para solicitação e requisitos para concessão de verbas para o AABB Comunidade. A
solicitação dessa verba deverá ser apresentada, exclusivamente, por meio do aplicativo Siga – Módulo AABB
Comunidade. Para registrar o pedido, acesse o Siga com o login (nomedaAABB@aabb.com.br) e senha da sua AABB.

Abaixo, confira em quais áreas você poderá solicitar verba:
VERBA: COMPUTADOR E IMPRESSORA 2016

VERBA: MANUTENÇÃO

A aquisição é exclusivamente para uso de
profissionais que atuam no Programa AABB
Comunidade. Para saber os requisitos para
concessão, confira Programação FENABB 2016 – XII.
Programa Integração AABB Comunidade – item 12.

Objetivos da verba: contribuir financeiramente com as
despesas de manutenção do Programa despendidas
pela AABB, tais como: água, energia elétrica, telefone,
internet, utensílios e materiais de limpeza. Para saber
os requisitos para concessão, veja na Programação
FENABB 2016 – XII. Programa Integração AABB
Comunidade – item 10.

VERBA: PEQUENAS REFORMAS
Objetivos da verba: contribuir financeiramente, com
recursos de caráter não reembolsáveis, para realização
de pequenas reformas e pequenos reparos, como:
salas, cozinhas, refeitórios, banheiros, parques infantis,
quadras poliesportivas, campos de futebol, piscinas,
dentre outros. Para saber os requisitos para concessão,
confira a Programação FENABB 2016 – XII. Programa
Integração AABB Comunidade – item 11.
Como solicitar em ambos os casos citados acima,
respectivamente:
1) Acesse o sitema Siga - Módulo AABB Comunidade;
2) Clique em “Visualizar”;
3) Clique em “Verba Computador e Impressora ou
“Verba Pequenas Reformas”;
4) Assinale em “Solicito a liberação da Verba
Computador e Impressora” ou “Solicito Verba Pequenas
Reformas”
5) Clique no botão “Salvar”.
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Como solicitar:
1) Acesse o sitema Siga - Módulo AABB Comunidade;
2) Clique em “Visualizar”;
3) Clique em “Declaração de início de atividades”;
4) Registre a data de início de atividades;
5) Clique no botão “Salvar”.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A AABB deverá apresentar a prestação de contas,
no prazo máximo de 30 dias a contar da data de
liberação da verba, encaminhando recibos e notas
fiscais via Siga.

DATA FINAL PARA O ENVIO DE
SUGESTÕES DE MUDANÇAS NO

REGULAMENTO DO CINFAABB E RGC

P

ara a análise do Conselho Arbitral da FENABB, o
prazo para envio das propostas de alterações no
RGC – Regulamento Geral de Competições, vigência
2017/2018, vai até o dia 30 de junho, conforme previsto
no artigo 40 das normas. As sugestões deverão ser
encaminhadas para o e-mail: gerev@fenabb.org.br.

Orientamos que as propostas sejam enviadas para a
FENABB com cópia para o CESABB jurisdicionante.
A participação de todos os dirigentes é fundamental
para o aprimoramento do Regulamento e das
Jornadas Esportivas. Para mais informações, ligue:
0800.704.2406, opção 3.

Regulamento do CINFAABB
As propostas de alterações do regulamento do CINFAABB, para análise do Conselho Técnico, deverão ser
encaminhadas para a FENABB até o dia 30/06/2016, conforme previsto nos artigos 27 a 33 do mesmo
regulamento. A participação de todos garante o aprimoramento das normas e do Campeonato.
Como enviar? Recomenda-se que as sugestões sejam repassadas para os Conselhos Estaduais (estado@
cesabb.org.br), com cópia para gerev@fenabb.org.br, para que sejam analisadas e validadas em âmbito
estadual, de modo que representem as reivindicações do estado.

Saiba mais:
O Conselho Arbitral é o órgão que tem por objetivo avaliar as Jornadas Esportivas e decidir sobre
alterações nos normativos, propostas pela FENABB, CESABBs e AABBs. O Conselho Técnico é o órgão
que tem por objetivo avaliar o CINFAABB e decidir sobre as alterações nos normativos.

CADASTRO E RELATÓRIO ANUAL 2016:

PREENCHA OS DOCUMENTOS E FIQUE EM DIA!

S

e sua AABB ainda não preencheu o Cadastro
e o Relatório Anual 2016, não perca tempo!
Desde 1° de janeiro deste ano, está aberto o
prazo para atualização de ambos os documentos.
Saiba que em caso de não preenchimento, isso
impedirá que as AABBs pleiteiem recursos
para solucionar questões legais, patrimoniais,
administrativas e financeiras, como é o caso
dos Programas Reembolsáveis. Mesmo que sua
afiliada tenha pendências, preencha os relatórios
e elimine possíveis problemas.

Para atualizar o Cadastro e Relatório Anual, é
necessário que o dirigente acesse a Área Restrita,
no site da FENABB e localize o ícone à esquerda
Cadastro/Relatório Anual. Ademais, é necessário
digitalizar e anexar a Ata de Eleição da atual
diretoria com dados pessoais dos integrantes dos
Conselhos de Administração, Deliberativo (se a
AABB possuir) e Fiscal.
Para mais informações, acesse a Circular 025/2015,
disponível na Área Restrita no site da Federação.
Jan./Fev./Mar. de 2016
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CINFAABB CUIABÁ (MT) 2016:
CONHEÇA A CIDADE-SEDE

F

alta pouco tempo para começar a maior festa
esportiva do Sistema AABB: CINFAABB. Este
ano, será realizado entre os dias 21 e 28 de
maio, na AABB Cuiabá (MT). E nada melhor para
matar a ansiedade do que conhecer um pouco
sobre a cidade anfitriã. Cidade Verde ou Capital do
Pantanal, como é reconhecida, a metrópole cuiabana
é a sede administrativa do estado de Mato Grosso,
com população estimada em 500 mil habitantes.

Pontos turísticos e culinária:
Fundada em 1719, a cidade tem construções
típicas do período colonial, como a famosa
Catedral Metropolitana Basílica do Senhor Bom
Jesus. E, falando em pontos turísticos, a capital
mato-grossense tem muitas belezas, uma delas,
é o Pantanal. Considerado pela UNESCO como
Patrimônio Natural da Humanidade, a área conta
com um rico ecossistema, com diversas espécies
de animais, como: arara-azul e onça-pintada.
Além do verde pantaneiro, a cidade possui área
turística peculiar e única. Vale a pena citar que
soma, ao menos, 15 Museus, diversas igrejas e
templos religiosos. E ainda, espaços ligados ao
artesanato e à cultura.

E em terra de pantanal, os pratos principais sempre
vêm acompanhados de um bom peixe. As principais
espécies da base culinária local são cachara,
dourado, pacu e pintado. Como acompanhamento, os
pratos levam farinha de mandioca, abóbora e banana.

Cobertura CINFAABB 2016
Nesta edição, a organização do evento estima reunir
1.300 atletas, disputando nas seguintes modalidades:
atletismo, buraco, dominó, futebol minicampo,
natação, sinuca, tênis de mesa (fem e masc) tênis de
quadra (fem e masc), truco e voleibol feminino.
Durante os dias de realização, o público poderá
acessar, por meio do APP da FENABB, todas
informações em tempo real sobre o Campeonato. Na
página da Federação (www.fenabb.org.br) também
está disponibilizado um banner, no canto superior
direito da tela, com fotos, resultados e tabelas.

Confira a programação:

AABB Cuiabá (MT)
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Dia 21 – Sábado

Abertura às 18h30, seguido de um coquetel.

Dia 22 – Domingo

Início dos Jogos – Competições Esportivas.

Dia 23 – Segunda-Feira

Competições Esportivas.

Dia 24 – Terça-Feira

Competições Esportivas.

Dia 25 – Quarta-Feira

Competições Esportivas – Show do Demônios da Garoa.

Dia 26 – Quinta-Feira

Dia de Descanso – Oportunidade de Turismo Local / Regional.

Dia 27 – Sexta-Feira

Competições Esportivas.

Dia 28 – Sábado

Encerramento dos Jogos – Almoço de Confraternização.

NÚCLEO DE
REVITALIZAÇÃO
DAS AABBs:
CONHEÇA O NOVO
NÚCLEO DA FENABB

C

om o objetivo de auxiliar as Associações
com dificuldades de funcionamento e
que se enquadram nos processos de
alienação, a FENABB conta agora com o Núcleo
de Revitalização das AABBs – NUREV. É de
responsabilidade também do novo Núcleo,
solucionar demandas que envolvam sedes
abebeanas desativadas.

CURSO DE
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO E
ORÇAMENTO
FINANCEIRO

O projeto de criação do NUREV foi idealizado há
anos e, agora em execução, irá contribuir ainda
mais com o fortalecimento do Sistema AABB.
Para mais informações: (61) 2106 - 1126/
1128/1169, ou 0800 - 7042106 (opção 6 – Área
Financeira) ou pelo e-mail nurev@fenabb.org.br.

A

FENABB tem investido cada vez
mais em formação à distância.
A grande novidade do momento
é o Curso de Planejamento Estratégico
e Orçamento Financeiro. Previsto para
o segundo semestre de 2016, o curso
tem como público-alvo presidentes,
vice-presidentes e gerentes de AABBs,
com foco nas Associações de menor
porte. O objetivo é capacitá-los
para elaboração de planejamentos
estratégicos e orçamentos.

OBRIGATORIEDADE DA ECF CONTINUA

DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO ANUALMENTE

C

ontinua valendo a obrigatoriedade da Escrituração
Contábil Fiscal (ECF). Desde o calendário 2014,
exercício de 2015, os clubes, bem como instituições
imunes e isentas, que sejam tributadas pelos lucros
arbitrado, presumido ou real, deverão apresentar o
documento.
É importante ressaltar que a ECF deve ser declarada
anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED) até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte
ao ano-calendário a que se refira (anteriormente, esse prazo
se estendia até o último dia útil do mês de setembro do ano

seguinte) segundo informações da Instrução
Normativa da Receita Federal Brasileira,
publicada em 1º de dezembro de 2015.
Cabe ao dirigente abebeano o acompanhamento
no que diz respeito aos procedimentos
necessários para entrega no prazo correto
da ECF. Afim de evitar multas e penalidades
previstas, como o impedimento de acesso à
Declaração Negativa de Débitos Tributários,
documento este, que possibilita usufruir de
programas financeiros da FENABB.

Jan./Fev./Mar. de 2016
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PROGRAMAÇÃO FENABB 2016

SUA AABB JÁ RECEBEU? DOCUMENTO TAMBÉM PODE
SER CONFERIDO NO APP DA FENABB

A

Programação FENABB 2016 está disponível
eletronicamente no site da Federação. O
documento que, este ano, tem na capa a AABB
Cuiabá (MT), conta com uma grande novidade: pode
ser acessada pelo APP da Federação.
O material tem como objetivo esclarecer e orientar
o dirigente abebeano sobre diversas demandas
decorrentes no dia a dia da gestão de um clube. Vale
lembrar que a Programação está com a leitura mais
leve e agradável e seguiu o mesmo padrão dos anos
anteriores, como a divisão pelas seguintes áreas:
Esportiva, Sociocultural, Desenvolvimento de Pessoas,
Comunicação, Financeira, Administrativa e Jurídica.
Caso sua AABB ainda não tenha recebido a Programação
FENABB 2016 impressa, atualize os dados cadastrais
do clube. No site da FENABB (www.fenabb.org.br),
a publicação pode ser conferida na Área Restrita
– Documentos – Programação FENABB 2016 e
Formulários. Se preferir, acesse em Menu/Programação
FENABB e baixe a Programação FENABB 2016.

MANUAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO
PARA GESTORES DE AABB

J

á está disponível aos dirigentes o Manual de Obras e Manutenção para
gestores de AABB. O documento traz diretrizes técnicas para orientar
os clubes em eventuais obras.

Longe de limitar as possibilidades de intervenção e as diferentes soluções
para as demandas de cada AABB, a publicação tem como premissa
fornecer subsídios técnicos, incluindo orientação para a tomada de decisão,
elaboração, contratação e execução de obras para construção, manutenção
ou reformas.
Para acessar o documento, basta entrar no site da FENABB (www.fenabb.org.br) >
Área Restrita > Área Administrativa/Informática > Manual de Obras e Manutenção
para gestores de AABB.
16
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ASSOCIAÇÕES CAPTAM RECURSOS E
APRIMORAM ESTRUTURA ESPORTIVA ABEBEANA
RESTINGA SECA (RS) E PEDRO LEOPOLDO (MG) SÃO DOIS BONS EXEMPLOS

N

ão é novidade que o Projeto AABB Esportes (Lei de Incentivo ao Esporte) pode beneficiar e ajudar
afiliadas na realização de obras, afim de possibilitar melhorias nas sedes abebeanas do país. Para alegria
da FENABB, este projeto já está dando frutos nas Associações.

Restinga Seca (RS)
A Associação é a primeira das que sediam o Programa
AABB Comunidade, a captar 100% dos recursos, por meio
do AABB Esportes (Lei de Incentivo ao Esporte) criado pela
FENABB. Com isso, será construído o ginásio de esportes
do clube. Assim, os educandos, bem como, os associados
e a comunidade local, poderão usufruir de uma estrutura
nova e que incentivará ainda mais a prática esportiva.
“Após sabermos que nosso projeto foi aprovado pelo
Ministério, iniciamos a mobilização. Procuramos visibilidade
por meio de contato com o CESABB-RS, agência do BB
local e empresas parceiras, com o intuito de arrecadar
doações. O processo é contagiante e muito gratificante,
constituindo-se num divisor de águas. Consideramos que
as AABBs contempladas estarão situadas em duas fases:
antes e depois do AABB Esportes”, finalizou o presidente
abebeano, Lauro Hatschbach.

de Incentivo ao Esporte. Com o benefício,
a Associação, que mantém o Programa
Integração AABB Comunidade, vai reformar
a sauna e o vestiário do clube, além de criar
uma nova academia.
“A busca pelos recursos é desafiadora. O
segredo é não desistir no primeiro impasse
e correr atrás do objetivo. Mesmo não tendo
captado o recurso integral, nós estamos
muito felizes. O importante é que a estrutura
do clube será renovada, pensando sempre
no bem-estar dos nossos usuários”, declarou
o dirigente da AABB Pedro Leopoldo (MG),
Francisco Cristiano Kuchenbecker.

Para animar as AABBs que ainda estão
em fase de captação, listamos algumas
recomendações:

Pedro Leopoldo (MG)
A sede abebeana de Pedro Leopoldo (MG) também
comemora a captação de recursos com base na Lei

1) Divulguem o Projeto a nível municipal e regional;
2) Utilizem o CESABB de seu estado para obter
o apoio a nível estadual;
3) Enviem e-mails para as agências de seu
estado informando o código GRS de seu
Projeto para que os colegas possam realizar os
incentivos e atingir as metas das agências no
ATB/Sinergia;
4) Solicitem apoio dos Escritórios de
Contabilidade da cidade; e,
5) Divulguem os resultados seguidamente para
obter novo ânimo.

AABB Restinga Seca (RS)

Jan./Fev./Mar. de 2016
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GESTÃO ABEBEANA:

UMA ENTREVISTA COM O
PROFESSOR CLÓVIS DE BARROS

O

palestrante Clóvis de Barros Filho é atualmente um dos mais requisitados expositores do país.
Suas aulas e palestras sobre ética já foram ouvidas por milhões de pessoas, no Brasil, Argentina,
Espanha, França, México, Portugal, Uruguai, entre outros países. Doutor e Livre-Docente pela
Escola de Comunicações e Artes da USP, Clóvis atua no mundo corporativo desde 2005, por meio de
seu escritório, Espaço Ética, e tem como clientes empresas de todos os portes, de inúmeros ramos de
negócios. Conhecido pelo jeito descontraído, mas incisivo de falar às pessoas, o respeitado professor
foi o palestrante-mor dos Encontros Regionais de AABBs (ERA), edição 2016.
Confira, a seguir, a entrevista que a equipe FENABB fez com ele.

FENABB: Com base na palestra que fala sobre
qual a vida que vale a pena ser vivida, como
você classifica o trabalho de gestão das
AABBs?

18
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Clóvis: Acredito que cada gestor tem a sua
forma de conduzir a administração do seu
espaço. E a busca pela excelência na gestão
passa a ser não só um desafio pessoal de

felicidade, como também a condição de
sobrevivência do próprio empreendimento.
FENABB: Qual o segredo para manter a
potência de agir em alta para encarar o dia a
dia como gestor?
Clóvis: A gestão de um coletivo como uma
AABB implica a plena consciência do valor do
trabalho como possibilidade de proporcionar
ao outro uma vida melhor, e a capacidade de
se satisfazer com isso. A alegria na gestão
pressupõe, com certeza, a consciência do
impacto da felicidade na vida dos membros
do coletivo, como também a possibilidade
econômica de continuar gerindo e, portanto,
certo sucesso na hora de administrar as relações
e os recursos disponíveis.
FENABB: Uma vez que as pessoas já estão
na estrada da vida, alguns há muito tempo,
o que fazer para se reorientar no meio dessa
trajetória e buscar uma vida que realmente
valha a pena?
Clóvis: Toda reorientação é custosa, dada a
tendência inercial à acomodação. É preciso
também vencer o temor, afeto corriqueiro
quando lidamos com o inédito, com o
desconhecido, com aquilo que não dominamos
completamente. Portanto, trata-se de um ato
de coragem, talvez coragem que nem todos
conseguem ter.

entorno mais feliz. A sociedade contemporânea
é marcada por definir felicidade a partir do
egoísmo, do acúmulo e da concentração, o
trabalho voluntário, na contramão, garante que
felicidade é proporcionar, permitir e fazer sorrir.
O trabalhador voluntário entende a imensa
alegria que é poder oferecer a quem não teria
algo que lhe é importante e fundamental.
FENABB: Qual a diferença no resultado do
trabalho de alguém que encontra a felicidade
naquilo que faz?
Clóvis: A felicidade no trabalho torna o trabalho
menos custoso emocionalmente. Portanto, o
indivíduo feliz no trabalho tende a trabalhar
por mais tempo, com maior empenho, maior
intensidade, maior zelo, dando mais importância
naquilo que faz e, sendo assim, obtém resultados
mais auspiciosos com as suas iniciativas.

A FENABB recomenda a leitura
do livro “A Vida que vale a pena
ser vivida”, escrito por Clóvis,
em parceria com Arthur Meucci.

FENABB: De que maneira o trabalho
voluntário voltado para a comunidade pode
contribuir no crescimento pessoal, quando se
percebe cada vez mais o individualismo e a
fragilidade nos relacionamentos?
Clóvis: O trabalho voluntário tem uma
contrapartida para o trabalhador que não é uma
recompensa econômica, mas é a certeza de um

Clóvis de Barros palestrou nas 4 edições do 4º ERA 2016

Jan./Fev./Mar. de 2016
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Cerimônia de abertura do ERA Porto Alegre (RS)

4° ENCONTRO REGIONAL DE AABBs (ERA):
DUAS ETAPAS FORAM REALIZADAS NO
PRIMEIRO TRIMESTRE

E

ste ano, a FENABB realizou o 4º Encontro
Regional de AABBs (ERAs). No total, foram
quatro etapas, sendo duas realizadas no
primeiro trimestre: Porto Alegre (RS), nos dias 19 e
20 de março, com dirigentes dos estados de Mato
Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina; e Salvador (BA), nos dias 4 e 5 de março,
com dirigentes da Bahia, Espírito Santo, Rio de
Janeiro e São Paulo.

20
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Também fizeram parte do cronograma do Encontro o
evento em Recife, com dirigentes de Alagoas, Ceará,
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte e Sergipe. Brasília se reuniu com dirigentes
do Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Mato Grosso,
Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins no
evento na capital federal.

Paulo Magno (Administrativo) e Waldyr Peixoto
(Desenvolvimento de Pessoas).
Durante todos os eventos, a FENABB procura
manter a mesma pauta, com o cuidado para passar
o mesmo conteúdo em todas as etapas. Então, após
a cerimônia de abertura, a diretoria apresenta os
programas disponíveis nas respectivas áreas e, em
seguida, é aberto um painel para um momento com o
propósito de sanar algumas dúvidas. No decorrer do
evento, são realizados mais momentos como este.
Gestão: Comandada pelo ex-presidente da FENABB
e ANABB, Antonio Sergio Riede, a palestra sobre
Gestão enriquece e passa uma base sobre a
tendência no ambiente administrativo. “O sucesso
está associado à utilização de uma gestão do tipo
social, que caminhe na direção de uma racionalidade
comunicativa com o público de interesse.”
Contabilidade: O contador Mário Sérgio aborda
assuntos relacionados à Legislação Tributária e Fiscal
– Impactos na Contabilidade de AABBs. Na ocasião,
são tratados diversos assuntos, como Declaração de
Contribuições e Tributos Federais (DCTF), Cronograma
Atual de Implantação, Providências a Cargo das
AABBs. Durante a palestra, os dirigentes também
podem sanar dúvidas diretamente com o palestrante.
Casos de Sucesso: Em todos os eventos, os
dirigentes têm um momento onde podem compartilhar
com os colegas ações bem-sucedidas dentro dos
clubes. O momento é bastante motivador porque eles
se veem no outro, ou seja, “se é possível na AABB
dele, na minha também é”.
Trabalho: Além da troca de experiência, marca
registrada dos Encontros, o objetivo da ação é
traçar estratégias para projetos futuros, avaliar
ações já desenvolvidas e fazer um balanço geral
da atuação abebeana. Com dois dias de muito
trabalho, a FENABB está focando em assuntos
de interesse para os dirigentes, principalmente
os recém empossados, que desconhecem alguns
programas da Federação para as AABBs. Para
quem já participou de outros eventos, também sai
muito enriquecido com os temas trabalhados e os
momentos de bate-papo direto com a diretoria da
FENABB, liderada pelo presidente, Rene Nunes,
que está nos eventos sempre acompanhado dos
vices, Clodoaldo Nascimento (Financeiro), Jezreel
Agra (Eventos Esportivos e Socioculturais), Pedro

Palestrante Mário Sérgio
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Palestra Jurídico: Com conteúdo bastante rico
para os dirigentes, a palestra com os advogados
da consultoria jurídica da FENABB é um momento
bastante proveitoso, quando são apresentadas as
principais dificuldades encontradas pelos dirigentes
e, na sequência, é aberto um tempo para perguntas.
Neste momento, os dirigentes tiveram a oportunidade
de tirar dúvidas diretamente e compartilhar situações
comuns encontradas nas AABBs.
A Vida que Vale a Pena Ser Vivida – Clóvis de Barros:
A palestra “A Vida que Vale a Pena ser Vivida” é um
dos momentos mais esperados do evento, quando o
professor Clóvis leva os dirigentes a fazer uma análise
de que a vida só vale a pena quando há felicidade. Para
Aristóteles, a felicidade é como o pleno desabrochar de
uma flor. Entretanto, para que haja esse desabrochar,
a flor precisa estar plantada em um solo ideal. Ou seja,

a felicidade não tem uma fórmula para todo mundo.
“É necessário que busquemos o entusiasmo para
fazer do amanhã um dia melhor do que o hoje. Quando
conseguimos encontrar esse solo, a vida passa a ter
graça e valer a pena!” Clóvis ainda complementa com:
“Felicidade é esse instantezinho da vida que está
acontecendo e que você gostaria que se repetisse.
Quando a vida é boa você quer repetir. Quando a vida é
boa você não quer que ela acabe! Que pelo menos, por
um segundo você tenha gostado de estar onde está!
Nesse segundo você foi feliz!”
BB Falou
Confira abaixo o que autoridades do Banco do
Brasil estão falando sobre o Sistema AABB e sobre
a realização do 4º Encontro Regional de AABBs:
“É uma responsabilidade enorme e também um
grande orgulho representar a DIREF em um evento
como esse. Não conhecemos nenhum caso no
mundo de uma rede de clubes tão grande quanto a
nossa. E isso mostra o sucesso e a capacidade do
funcionário do Banco do Brasil de se relacionar na
comunidade e o BB tem como uma das suas metas
estratégicas manter essa parceria.” Augusto César
Machado - gerente de divisão (DIREF)

Clóvis de Barros ministrando a palestra “A vida que Vale a Pena ser Vivida”

Diretoria
da FENABB de 2016
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“Sempre que visito uma agência eu faço questão
de conhecer a AABB local. A FENABB faz um
trabalho espetacular junto aos clubes e isso só é
possível quando conseguimos o comprometimento de
todos os envolvidos no processo de gestão abebeana.
Carrego uma certeza comigo: nas cidades onde há

Marcos Parisi Ticianeli – superintendente estadual de Pernambuco (PE)

AABBs, percebemos que a integração do Banco com a
comunidade é muito maior.” Marcos Parisi Ticianeli –
superintendente estadual de Pernambuco
“AABB é Banco! O administrador que souber
usar esse espaço com certeza fará um excelente
trabalho. Esses encontros são propícios para buscar
alternativas para possíveis contratempos que
venham a ocorrer. Nosso valor está nas pessoas,
por isso, precisamos nos unir.” Carlos Alberto –
superintendente estadual da Bahia
“Existem muitas dificuldades quando estamos com
a visão de gestores, mas é por isso que estamos
aqui: para vencer juntos”, disse. Na ocasião, o
gerente executivo também conversou com os
dirigentes, juntamente com o presidente Rene, sobre
a relação do Banco do Brasil com o Sistema AABB.
“O BB está alinhado à FENABB, para trabalhar em
parceria e com um objetivo em comum.” Gilmar
Ferreira – gerente executivo (DIREF)
“Posso dizer que o Sistema AABB sempre esteve
presente na minha trajetória. E acredito que

Carlos Alberto – superintendente estadual da Bahia (BA)

Edson Bündchen – superintendente estadual do Rio Grande do Sul (RS)

essa simbiose acontece através da relação
de trabalho em conjunto entre o Banco do
Brasil e as Associações Atléticas.” Edson
Bündchen – superintendente estadual do
Rio Grande do Sul
“Nós, da Federação, acreditamos que quanto
mais o tripé AABB, CESABB e FENABB
estiver próximo e trabalhando com metas
bem concatenadas, melhores serão nossos
resultados no curto, médio e longo prazo,
seja no tocante às ações sociais, esportivas
e, também, administrativas e de gestão. É só
assim, como já foi dito aqui, com a integração
de todos, que alcançaremos a excelência em
nossos processos. Eis a importância de eventos
como esse, onde cada um pode contribuir
positivamente na pauta de discussões e,
mais que isso, ser um protagonista em todo e
qualquer processo de mudança”, Rene Nunes Presidente FENABB.

Gilmar Ferreira – gerente executivo (DIREF)
Jan./Fev./Mar. de 2016
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JENAB:

FESTA NACIONAL DO ESPORTE ABEBEANO

T

acreditamos que novas portas irão se abrir!”,
avaliou a dupla vice-campeã na modalidade vôlei
de praia masculino, Clednaudo Estevan e Weverton
Soares, da delegação de Caicó (RN).

A realização das Jornadas Esportivas do Sistema
AABB não se reflete apenas no dia a dia dos
atletas nos finais de semana das jornadas, mas
sim, durante todo o ano. “Conquistamos o segundo
lugar no vôlei de praia masculino! É a primeira vez
que participamos das jornadas esportivas. Em
2015, tivemos um bom resultado e conseguimos
chegar até aqui! O evento é maravilhoso! Entramos
nas disputas para nos divertir e demos o nosso
melhor para chegar até aqui. Com esse título

Após três dias de intensas disputas, o domingo
ficará marcado na mente de cada atleta com
as competições finais e a festa de premiação.
Com entrega das medalhas nos campos e
quadras, o almoço de encerramento reservou
espaço para a entrega dos troféus. A solenidade
contou com a presença do assessor especial
do presidente do Banco do Brasil, Hayton
Jurema que, na ocasião, estava representando
o presidente Alexandre Abreu; presidente da
FENABB, Rene Nunes, acompanhado dos vicepresidentes Jezreel Agra, Pedro Paulo Magno
e Waldyr Peixoto; superintendente estadual de
Alagoas, Marco Sanches; presidente da AABB
sede e do CESABB Alagoas, Climério Falcão
e Clebson Pinheiro, respectivamente. A festa

écnica, diversão, jogadas estratégicas,
música, animação, vibração, alegria,
congraçamento… Essas foram algumas
das sensações que predominaram durante
os três dias da JENAB – Jornada Esportiva
Nacional de AABBs, realizada entre os dias 18 e
20 de março, na AABB Maceió (AL). Estiveram
reunidos na capital alagoana 621 atletas
vencedores das JERABs – Jornadas Esportivas
Regionais de AABBs, disputadas em 2015.

Abertura JENAB 2016 Maceió (AL)
Jan./Fev./Mar. de 2016
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Representantes da AABB Maceió, CESABB (AL), autoridades locais, representantes do BB e diretoria da FENABB

também foi animada pela mascote da FENABB,
o Fenabbinho, que esteve durante todo o evento
divertindo os participantes e tirando fotos.
Para o superintendente estadual, a realização
do evento é um grande ganho para toda a
comunidade e BB. “Essas jornadas animam
os atletas na prática esportiva e o Banco do
Brasil estará sempre como grande parceiro no
incentivo qualidade de vida dos associados
abebeanos”, avaliou Marco Sanches.

Após a cerimônia de encerramento, os atletas,
aos poucos, iam se despedindo com o retorno
às suas cidades, com muitas histórias pra
contar sobre esses jogos. “Temos uma equipe
de atletas que se dedica o ano inteiro aos
treinos, visando chegar mais longe nas jornadas
esportivas. E agora não será diferente. Estamos
indo embora com planos para as próximas
jornadas”, estimou Airton Trojhan, da delegação
de Santa Cruz do Sul (RS).

“Estou emocionado com esse evento. Eu fui a
uma jornada esportiva em 1978 e me recordo
com muito carinho até hoje. Com certeza vocês
lembrarão desse evento daqui há 30 anos.
Voltarei e levarei todo esse sentimento de
alegria ao presidente Alexandre”, avaliou Hayton.
Indo ao encontro da fala do superintendente, o
presidente da Federação agradeceu em especial
nosso maior parceiro: Banco do Brasil. “Nós, da
FENABB, só temos condições de proporcionar
esses momentos especiais para todos devido à
parceria com o Banco do Brasil. Minhas palavras
de hoje são somente de agradecimento ao Banco
do Brasil; ao CESABB e à AABB Maceió, pelo
trabalho integrado na organização desta jornada e
pela calorosa recepção; e, claro, a participação e o
empenho de cada um de vocês”, agradeceu Rene.

Hayton Jurema, representando o presidente Alexandre Abreu

Rene Nunes, presidente da FENABB

Jan./Fev./Mar. de 2016
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AABB RECIFE (PE) É MUITO
BEM REPRESENTADA EM
COMPETIÇÃO DE NATAÇÃO
PARALÍMPICA
A sede abebeana de Recife (PE) está em festa!
Durante os dias 5 e 6 de março, oito nadadores
da afiliada participaram da fase regional do
Circuito Caixa de Natação Paralímpica. Os
competidores que foram acompanhados de
seus treinadores e do dirigente Francisco Ilo,
conquistaram ao todo 34 medalhas, sendo 19 de
ouro, 11 de prata e quatro de bronze. No mês de
junho, os atletas participarão da etapa nacional
do Circuito, que será realizado em São Paulo.

EDUCANDO DE PICOS (PI)
REPRESENTA SISTEMA AABB
PELA 2° VEZ EM COMPETIÇÃO
INTERNACIONAL
João Paulo da Silva Sousa, educando do AABB
Comunidade Picos (PI), participará, entre os dias 15 e
19 de junho, do Campeonato Mundial de Karatê, em
Dublin, capital da Irlanda, promovido pela Federação
Mundial do esporte (WUKF). E esta não é a 1° vez que
o atleta participa de uma competição internacional. Em
2015, João participou do Pan-Americano de Karatê na
Argentina, em que conquistou duas medalhas de ouro.

AABB BOM JESUS DA LAPA
(BA) SEDIA LANÇAMENTO
DE FILME SOBRE O RIO SÃO
FRANCISCO
A sede abebena de Bom Jesus da Lapa (BA)
recebeu, no dia 22 de janeiro, o lançamento do
filme “5 vezes Chico – o velho e sua gente”.
O longa-metragem retrata a história do Rio
São Francisco e de comunidades ribeirinhas.
O evento, que foi aberto ao público, reuniu
autoridades da prefeitura local e congregou
aproximadamente 300 pessoas.
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A Associação Atlética de Vazante (MG)
recebeu o título de Instituição de Utilidade
Pública Municipal, no dia 29 de fevereiro.
O reconhecimento foi atribuído pelo
governo da cidade e é motivo de alegria e
orgulho para a família abebeana local. Para
tal feito, o clube contou com o apoio de
vereadores e do prefeito de Vazante (MG),
José Benedito Reis.

AABB
DESTAQUES NA

AABB VAZANTE (MG)
É DECLARADA COMO
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE
PÚBLICA

AABB SIDROLÂNDIA (MS) FIRMA
PARCERIA COM PREFEITURA LOCAL
Não é novidade a realização de parcerias entre
prefeituras locais e sedes abebeanas de todo o país. E
em Sidrolândia (MS) não foi diferente. O clube firmou,
no dia 12 de janeiro, um acordo com a administração
local, através da Secretaria Municipal de Juventude,
Esporte e Lazer, que resultou na criação da Escolinha de
Voleibol. Os patrocinadores estimam reunir 50 crianças
e adolescentes.

SELETIVA NACIONAL DE KARATÊ É
SEDIADA PELA AABB ARACAJU (SE)
A afiliada da capital sergipana foi palco, nos dias
12 e 13 de março, da Seletiva Nacional de Karatê
promovida pela Confederação Nacional do esporte
(CBK). A competição reuniu aproximadamente 260
atletas de diversos estados do país, que disputaram
nas categorias: Sub14, Cadete, Júnior, Sub21 e Sênior.
Os competidores buscaram vaga para o Sul-Americano
2016 de Karatê, que será realizado em junho, em
Cartagena, na Colômbia.

Jan./Fev./Mar. de 2016
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AABB JATAÍ (GO) PROMOVE
2° COPA TODDYNHO DE
FUTEBOL SOCIETY
O amor pelo esporte nas AABBs é partilhado
em todas as idades. Como exemplo, entre
os dias 16 de fevereiro e 17 de março foi
promovido, na AABB Jataí (GO), a segunda
edição da Copa Toddynho de Futebol Society,
na categoria Sub16. A competição reuniu
quatro times, congregando 60 atletas.

BANCO DO BRASIL COMEMORA
100 ANOS NO RIO GRANDE DO SUL
Em comemoração ao Centenário do Banco do Brasil
no Rio Grande do Sul, cerca de 100 funcionários de
agências locais participaram, no dia 12 de março, da
corrida POA Night Run, em Porto Alegre (RS). Integrantes
do conglomerado Banco do Brasil uniram forças para
mobilizar o maior número de participantes. Algumas
destas autoridades foram o superintendente estadual
do BB em RS, Edson Bündchen e os presidentes do
CESABB local e da AABB Porto Alegre (RS), Gustavo
Boeira e Renato Zimmermann, respectivamente.

PATINADORA DA AABB PORTO
ALEGRE (RS) TREINA NA ITÁLIA
Entre 23 de janeiro e 14 de fevereiro, a patinadora
da AABB Porto Alegre (RS) Valentina Vardin, de
16 anos, esteve na cidade de Florença, na Itália,
para treinos intensos, com o objetivo de melhorar o
condicionamento físico e a desenvoltura técnica. A
atleta, que treina no clube desde 2006, contou com
a supervisão da técnica italiana Cristina Moretti e de
sua professora Lisandra Duarte.
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PROTEÇÃO DO TRABALHO
DA MULHER E DO MENOR
A inserção da mulher ao mercado de trabalho tem sido
cada vez mais crescente, o que torna relevante conhecermos
melhor sobre seus direitos e seus deveres. Sob o aspecto
legal, todos são iguais e, portanto, o trabalho da mulher dáse nas mesmas condições que o dos homens.
Entretanto, algumas situações de proteção à mulher
são salvaguardadas pelo ordenamento jurídico, tais
quais as relatadas no Art. 373 da CLT, que dispõe sobre
proteção à integridade física e moral da mulher, bem
como o direito à isonomia no momento da contratação,
seja na ocasião da escolha da profissional como na
negociação da devida remuneração.
A proteção à maternidade está prevista no Art. 391
da CLT, o qual determina que o casamento ou o estado
de gravidez não constitui justo motivo para a rescisão de
contrato de trabalho da mulher. De igual forma, a estabilidade
provisória está garantida à empregada gestante, ainda que
seja comunicada ao empregador durante o prazo do aviso
prévio trabalhado ou indenizado, consoante assim estipula
a alínea “b”, do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Àquele empregador que não cumprir o determinado
pela lei, será imposta multa de 2 a 20 valores de
referência regionais, aplicada pelas Delegacias
Regionais do Trabalho ou por autoridade que exerça
funções delegadas. Ademais, cabe ao empregador e a
todos os funcionários garantir que o devido tratamento
de igualdade e respeito seja dado a mulher dentro ou
fora do ambiente de trabalho.
No que concerne ao trabalho do menor, assim
entendido como o trabalhador com idade entre 14 e 18
anos, a legislação estipula certas medidas de proteção,
tais como a proibição da realização do trabalho em locais
prejudiciais à sua formação (perigosos ou insalubres), ao

JURÍDICO

ANDREA DENSER

ARTIGO

POR WALTER DENSER

seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em
horários e locais que não permitam a frequência à escola.
Para efeitos de contratação, deve-se atentar ao fato
de que adolescentes com idade de 14 a 16 anos apenas
podem possuir trabalhos em condições de aprendiz, sendo
qualquer outro tipo de labor proibido para esta faixa etária.
Além disso, é vedado o trabalho noturno aos menores de
18 anos.
Ao menor é devido, no mínimo, o salário mínimo
federal, inclusive ao menor aprendiz é garantido o salário
mínimo hora, uma vez que sua jornada de trabalho será de
no máximo 6 horas diárias, ficando proibida a prorrogação
e compensação de jornada, podendo chegar ao limite de
8 horas diárias desde que o aprendiz tenha completado
o ensino fundamental, e se nelas forem computadas as
horas destinadas à aprendizagem teórica.
Outra função que pode ser exercida por menores é o
Estágio. Alunos que estiverem frequentando cursos de
nível superior, profissionalizante de 2º grau, ou escolas
de educação especial podem ser contratados como
estagiários. O estágio não cria vínculo empregatício de
qualquer natureza e o estagiário poderá receber bolsa,
ou outra forma de contraprestação que venha a ser
acordada, devendo o estudante, em qualquer hipótese,
estar segurado contra acidentes pessoais.
Importa ainda salientar que o artigo 427 da CLT
determina que todo empregador que empregar menor
será obrigado a conceder-lhe o tempo que for necessário
para a frequência às aulas, devendo suas férias do trabalho
coincidir com suas férias escolares.
Maiores informações a respeito dos temas ora
tratados podem ser obtidas junto à Consultoria Jurídica
da FENABB, através do e-mail juridico@fenabb.org.br
Jan./Fev./Mar. de 2016
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