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Palavra do 
Presidente

Prezados leitores, esta publicação foi feita especialmente para no-
ticiar um dos maiores eventos esportivos da FENABB, o Campeonato 
de Integração Nacional dos Funcionários Aposentados do Banco do Bra-
sil – CINFAABB 2018. O evento, preparado com muito carinho para um 
público especial, atletas aposentados do Banco do Brasil, foi realizado 
entre os dias 16 e 23 de março, em Salvador (BA). Uma grande festa do 
esporte e da família Banco do Brasil.

Alegria e emoção, características típicas do evento, não faltaram nes-
te CINFAABB. Salvador, pela quarta vez, nos recebeu de braços abertos 
e todos os mais de 2.500 participantes embarcaram em uma viagem de 
esporte e lazer, a serviço da saúde e da qualidade de vida.

Parabenizamos a AABB Salvador, seus colaboradores e o CESA-
BB-BA, pela realização de mais um CINFAABB. Agradecemos também 
o apoio decisivo dos patrocinadores, das entidades parceiras, o que nos 
permite levar mais qualidade ao evento. Registramos um destaque espe-
cial a todas as delegações, que contribuíram sobremaneira para o suces-
so alcançado.

Nosso reconhecimento especial ao Banco do Brasil, organização 
instituidora e parceira do Sistema AABB, que sempre está presente nos 
eventos trazendo seu apoio por meio de ações dos Administradores lo-
cais, estaduais e também na Direção Geral. O BB mais uma vez nos 
cedeu, gentilmente, a participação de quatro Embaixadores do Esporte, 
Maurício Lima, Fofão, Virna Dias e Gustavo Endres.

Agora, o desafio fica com Foz do Iguaçu (PR) para fazer o melhor 
CINFAABB de todos os tempos. Uma corrida saudável que busca, tão 
somente, beneficiar o nosso público de jovens atletas que, ano após ano, 
abrilhantam essa linda festa do esporte.

Boa Leitura!

Rene Nunes dos Santos
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De acordo com a Wikipédia, enciclopédia colaborativa, 
universal e multilíngue estabelecida na internet,  “a ALE-
GRIA é um sentimento de contentamento, de prazer de 
viver, júbilo, satisfação, exultação. Nas pessoas, este sen-
timento costuma ser expresso através de sorrisos”. Este é 
o conceito de um adjetivo que tão bem exemplifica a XXIV 
edição do Campeonato de Integração Nacional dos Funcio-
nários Aposentados do Banco do Brasil - CINFAABB. 

Realizado em Salvador (BA), capital da alegria, entre 
os dias 16 e 23 de março, o evento contou com compe-
tições esportivas, apresentações culturais e turismo. Na 
parte de entretenimento a alegria foi total, com apresenta-
ções de bandas locais, exposição de artesanato e muitos 
passeios pela região. O calendário do evento contou com 
um dia livre, sem qualquer atividade na AABB, para que 
os participantes fizessem um tour pela cidade. Nos demais 
dias, fora dos horários de jogos, o turismo também seguiu 
aquecido. 

“Assumi a Presidência da AABB há três meses e 
logo no início do meu mandado sediar um evento dessa 
magnitude foi um presente. Fiquei encantado e emocio-
nado com o que presenciei nesse CINFAABB. Vi o brilho 
nos olhos de cada atleta e senti que realmente eles esta-
vam ali felizes e essa felicidade contagiou a todos. Para-
béns aos atletas, FENABB, CESABB e colaboradores da 
AABB Salvador pelo empenho, que resultou nessa festa 
tão bonita”, disse Ulisses de Oliveira dos Santos, Presi-
dente da AABB Salvador.

“Este foi o primeiro CINFAABB do qual participei, e fiquei 
impressionado com a quantidade de delegações e com a es-
trutura e organização do evento. Durante a abertura pude ter 
a dimensão do espírito de corpo que o funcionário do Banco 
do Brasil mantém entre si, mesmo após a aposentadoria. 

Isso demonstra que as relações que se constroem 
no Banco são fortes e duradouras, e se estendem para 
além dos corredores da empresa. O CINFAABB deixou 

CINFAABB da alegria!!!
isso muito claro, revelando a essência do que moveu as 
pessoas que lá estavam: rever os amigos, compartilhar 
momentos de lazer e manter os laços e a essência desta 
bela comunidade formada pelos funcionários e ex-funcio-
nários do Banco do Brasil.  

Por fim, enalteço a iniciativa da FENABB, que faz com 
que esse espírito de corpo possa se perpetuar em diver-
sas oportunidades, por todos os rincões do país”, declarou 
o representante da DIREG do BB, Augusto César Machado.

Clodoaldo Soares, Presidente do CESABB-BA fala 
da alegria em poder sediar o CINFAABB justamente no 
seu retorno ao Estado. “Esse campeonato, que cresce 
em número de participantes a cada ano, gera sentimen-
tos diversos a todo momento, para visitantes, visitados e 
organizadores. Em Salvador não foi diferente, a alegria 
e a confraternização tomaram conta de todos os nossos 
queridos atletas e acompanhantes que puderam também 
curtir e se deleitarem com os encantos da nossa cidade. 
Agradeço a todos os envolvidos na realização desse ma-
ravilhoso evento e que venha o próximo”, pontuou.  

“A AABB Salvador já está com saudade do CINFAAB. 
Vocês fizeram a festa, nós apenas preparamos a casa. 
Esperamos que tenham gostado dessa velha Salvador, 
uma senhora cidade com muito charme e elegância que 
sabe, como outras, receber quem nos visita com alegria 
e muito axé. Vamos com fé no Senhor do Bonfim nos en-
contrar no próximo ano em Foz do Iguaçu. Até lá”, disse o 
Presidente da Comissão Organizadora, Zaki Ocke.

“O CINFAABB é um evento muito importante para o 
bem-estar da família Banco do Brasil. Com a mobiliza-
ção dos “atletas” e a experiência da AABB, o sucesso foi 
garantido. Parabéns pelo grandioso evento”, declarou o 
Superintendente Estadual do BB, Carlos Motta.

Para que a diversão fosse completa, a festa espor-
tiva contou com a participação do carismático FENAB-
BINHO, mascote da FENABB, que posou para fotos e 
conquistou o carinho de todos.   



4 CINFAABB 2018

CINFAABB 
EM NÚMEROS

Abertura do Campeonato 
Muita música, alegria e emoção! 

No total, foram 144 disputas de futebol; 28 partidas de volei-
bol; 10 partidas de truco, 13 de dominó, 16 jogos de buraco, 15 de 
canastra, 44 de tênis de quadra, 25 de tênis de mesa e 169 de 
sinuca.

As modalidades disputadas foram: Buraco, Canastra, Dominó, 
Futebol, Atletismo, Natação, Sinuca, Truco, Tênis de Mesa Mascu-
lino e Feminino, Tênis Masculino e Feminino e Voleibol Feminino.

A cada edição o CINFAABB vem alçando voos maiores e alcan-
çando números surpreendentes. Compare:

Assim foi a festa de abertura 
do XXIV Campeonato de Integra-
ção Nacional dos Funcionários 
Aposentados do Banco do Brasil – 
CINFAABB, realizada no dia 16 de 
março, na AABB Salvador. O show 
de integração e sinergia entre os 
mais de 2.500 participantes e as 
autoridades presentes – respon-

CINFAABB Cuiabá (2016) Gramado/Canela (2017) Salvador (2018)

AABBs inscritas 32 36 40

Quantidade de atletas 1.096 1.400 1.465

Quantidade de jogos 
(todas as modalidades) 325 415 464
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sáveis pela abertura oficial do evento, garantiu que o 
CINFAABB Salvador faria história.

Na tribuna de honra, o Presidente da AABB Sal-
vador, Ulisses Oliveira dos Santos, acompanhado do 
Vice-Presidente Zaki Chagouri Ocke, também Presi-
dente da Comissão Organizadora do evento, e do Pre-
sidente do Conselho Deliberativo, Shideo Tokismatsu, 
receberam as autoridades convidadas.

Estavam no palco principal o Presidente da FE-
NABB, Rene Nunes, juntamente com os Vice-Presi-
dentes Gustavo Boeira, Jezreel Agra, Pedro Carvalho 
e Pedro Paulo Magno; o representante da Diretoria de 
Governança do Banco do Brasil, Augusto Cesar Ma-
chado; o Superintendente Estadual do Banco do Brasil 
na Bahia, Carlos Motta; o Presidente do CESABB-BA, 
Clodoaldo Soares; o Presidente de Conselho Delibera-
tivo da FENABB, Haroldo Vieira; o Vice-Presidente da 
ANABB, João Botelho; o Presidente da Cooperforte, 
Edson Monteiro; a Presidente da Associação dos Apo-
sentados e Funcionários do Banco do Brasil (AAFBB), 
Loreni de Senger; o Diretor do SEGASP, Mauro Lova-
lho e a Diretoria da PREVI.

O desfile das delegações foi ao som de diversas 
músicas que enaltecem o Brasil e o povo brasileiro. Na 
sequência, a cantora baiana Renatinha entoou o Hino 

Nacional com um arranjo todo especial para o momento.

O Presidente da AABB Salvador, Ulisses, agrade-
cido, expressou a emoção e a alegria em sediar evento 
de tamanha grandeza logo no início do seu mandato. 
Igualmente, o Presidente do CESABB-BA, Clodoaldo, 
agradeceu a presença dos participantes e colocou o 
estado da Bahia à disposição de todos, reafirmando 
para que se sintam em casa. 

O Superintendente Carlos Motta trouxe para o 
CINFAABB a mensagem do Banco do Brasil de sa-
tisfação e integral apoio aos jogos. Augusto Cesar, da 
DIREG, reforçou essa mensagem de parceria com a 
FENABB e a rede de AABBs.

O Presidente Rene foi o último a discursar. “Agra-
deço a todos que fazem e/ou já fizeram parte da his-
tória do CINFAABB, em especial as entidades parcei-
ras que sempre contribuem para o aprimoramento da 
qualidade das jornadas. Que a alegria, sinônimo des-
sa terra tão linda, nos acompanhe no decorrer desses 
dias em que estaremos juntos para celebrar a maior 
festa esportiva do Sistema AABB”, declarou. Feitas as 
considerações, declarou oficialmente aberto o evento. 

A solenidade foi encerrada ao ritmo de muita música 
baiana e uma emocionante confraternização.
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P ela primeira vez, a solenidade de abertura contou com a participação de dois atletas 
olímpicos, Embaixadores do Esporte do BB. O levantador Maurício Lima e a levantadora 
Fofão, da seleção brasileira de voleibol, trouxeram alegria e simpatia aos admiradores. Eles 
acompanharam a atleta Carminha, da AABB Salvador, no acendimento da Pira Olímpica, 

pousaram para fotos e distribuíram camisetas autografadas.

Na terça-feira (20), foi dia de festejar. Jogos 
a parte, o que predominou mesmo foi a 
amizade, harmonia, congraçamento e, o 
ingrediente especial desse CINFAABB, a 

alegria. A primeira atração da noite foi The Fevers, 
banda brasileira de pop e rock, que tocou canções 
da jovem guarda. Em seguida, a animação ficou 
por conta da Banda Araketu que, literalmente, 
mostrou a magia da Bahia e deixou os mais de 
1.500 participantes, entre atletas, familiares e 
convidados, “pulando que nem pipoca”.

Entre uma apresentação e outra foram realizados 
três sorteios: uma Televisão 43 polegadas pela 
AAFBB; um Notebook pela ANABB e um Pacote 
de Viagem para Caldas Novas, com direito a 
acompanhante, pela BBTUR.

Tocha e Juramento

FESTA DE 
Confraternização
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Considerado um dos maiores eventos esportivos do 
Sistema AABB, o sucesso do CINFAABB também 
é reflexo do apoio de entidades parceiras que 
se empenham com afinco e disposição em cada 
edição. Essa dedicação faz com que, ano após ano, 
o CINFAABB obtenha ainda maior êxito, superando 
todas as expectativas.

Alguns espaços do clube foram ocupados por 
estandes da Associação Nacional dos Funcionários 
do Banco do Brasil (ANABB), da Associação dos 
Aposentados e Funcionários do Banco do Brasil 
(AAFBB), da COOPERFORTE, da Caixa de Previdência 
dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, da Caixa 
de Assistência aos Funcionários do Banco do Brasil - 
CASSI, além da AABB Salvador e da própria FENABB.

Os atendimentos prestados foram variados, o que 
incluiu a prestação de serviços ao público atendido 
por essas instituições, fornecimento de brindes, 
informações úteis, entre outros.

Para o Vice-Presidente de Relações Institucionais da 
ANABB, João Botelho, a participação da instituição 
foi positiva. “O CINFAABB é um evento tradicional de 
confraternização e integração, e a ANABB mais uma 
vez contribuiu de forma positiva com a prestação de 
informações e serviços “, declarou.

CINFAABB é parceria!

P A R C E I R O S :
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CINFAABB é superação!
O jovem atleta, Marco Aurélio Coelho, 81, medalhista do primeiro 
evento, denominado “Encontro Esportivo de Aposentados do 
Banco do Brasil”, pela delegação de Porto Alegre, em 1995, na 
sede abebeana de Curitiba, fala da importância do CINFAABB 
em sua caminhada como aposentado do BB. “Mais do que uma 
competição esportiva, o CINFAABB pode ser definido como saúde, 
lazer, qualidade de vida, congraçamento, alegria e inúmeros outros 
adjetivos. O importante é brincar e deixar com que o espírito 
esportivo prevaleça”, disse.

Marco, que desde o ano de 2000 compete pela delegação de 
Florianópolis (SC), foi acometido de um infarto em dezembro de 
2017, mas nem isso impediu a sua participação na edição de 
Salvador. Em parceria com o atleta Alcides Mafra, Marco competiu 
na modalidade de dominó e conquistou o terceiro lugar. “É preciso 
enfrentar os desafios. Enquanto Deus permitir eu serei um fiel 
participante dessa linda festa. Para ser completamente saudável, 
é importante que se tenha saúde social, nutrindo relacionamentos 
de bom nível e cuidando das pessoas ao redor. Todos esses 
ingredientes eu encontrei no CINFAABB”, finalizou.

“A AABB Panambi (RS) 
agradece a acolhida 

recebida durante essa 
semana de jornada 
e parabeniza toda a 

organização do evento, 
em especial à FENABB 

e a AABB Salvador. 
Muito obrigado a todos 

e até o próximo ano, 
em Foz do Iguaçu”, 

disse o Vice-Presidente 
Valdir Sauer.

“Em nome da AABB 
Cascavel (PR), quero 

parabenizar toda 
equipe responsável 

pela realização desta 
jornada espetacular. 

Muito obrigado! Grande 
abraço a todos e até 
Foz do Iguaçu”, disse 
o Presidente da AABB, 

João Teófilo Monte 
Coelho Neto.

“AABB Toledo se sente honrada 
em estar participando desta 

jornada esportiva tão significante 
para os aposentados. Obrigado 

FENABB, CESABB, AABB 
Salvador e AABBs participantes. 

O evento superou as 
expectativas. Até Foz do Iguaçu”, 

declarou o Presidente Nelson 
Kiyoshi Tanzawa.

“Foi maravilhoso conviver com 
todos vocês esse período, em 

Salvador. Espero rever a todos em 
eventos futuros. Estão convidados 

a nos visitarem na AABB-Rio de 
Janeiro para tomar aquele chopp 
que já está pago! Abraços”, disse 

o Presidente da AABB Rio de 
Janeiro, Odali Dias Cardoso.

“AABB Londrina 
agradece e parabeniza 

a comissão organizadora, 
AABB Salvador, FENABB e a 
todas AABBs participantes. 

Esperamos reencontrar 
todos em Foz do Iguaçú em 
2019”, disse o Presidente 

Edemilson Farias 
Ribeiro.

“Gramado/
Canela agradece a 

acolhida. Parabéns aos 
organizadores. Até breve”, 

declarou o Vice-Presidente, 
Cláudio Fioreze.
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“A AABB de Itabuna 
agradece e parabeniza 
a FENABB, o CESABB-

BA, a AABB de Salvador, 
patrocinadores e 

colaboradores pelo 
excelente CINFAABB 

2018. Evento esse jamais 
esquecido por todos 
nós. Obrigada Zaki, 

Ulisses e Clodoaldo pela 
maravilhosa acolhida”, 
declarou a Presidente 

Maruse Dantas.

“AABB Erechim (RS) 
parabeniza a FENABB, 

CESABB-BA, AABB 
Salvador, patrocinadores e 

colaboradores, pela realização 
desse megaevento de 

integração de toda família 
BB. Voltamos muito felizes e 

motivados para continuar nosso 
trabalho à frente das AABBs e 
divulgar aos colegas o quanto 

é importante e prazeroso 
participar desses eventos”, 
declarou o Presidente Luiz 

Carlos Menegazzo.

“AABB Belo Horizonte 
parabeniza a FENABB, o 

CESABB da Bahia, a AABB 
Salvador e a todos que 

organizaram e dedicaram 
meses na certeza de nos 

ofertarem dias de grandes 
momentos. Que Deus 

ilumine cada delegação 
e participante no retorno 

aos seus lares. Obrigado”, 
disse o Presidente do 

CESABB-MG e Vice da 
AABB, Wagner Fonseca.

“A AABB Fortaleza agradece a FENABB, 
a AABB Salvador, ao CESABB-BA e as 

demais delegações pelos momentos de 
alegria, confraternização, de encontros e 
reencontros que já nos deixam com muita 
saudade. Fazer melhor em Foz do Iguaçu 

vai ser um grande desafio. Se Deus 
permitir estaremos lá para ver, conferir 
e aplaudir”, declarou o Presidente José 

Vandemberg Morais Borges.

“Sucesso! É o que podemos dizer 
desse CINFAABB que hoje se encerra. 
Obrigado a todos que fazem a AABB 
Salvador pela organização do evento. 
Parabéns a todos nós (aposentados, 

familiares, amigos) que tivemos a 
oportunidade de participar de mais um 
CINFAABB. Até o próximo”, declarou 
Nelson Vieira (Batata), Presidente da 

AABB Brasília (DF).

“A AABB Goiânia parabeniza e agradece 
a FENABB e a AABB Salvador por 

essa bela festa, que a cada ano cresce 
e nos surpreende. Foi tudo perfeito, 
organização, festas, competições. 
Só temos a agradecer. Que venha 
o CINFAABB 2019. Goiânia estará 
lá batendo o recorde de número de 

participantes novamente”, declarou a 
Presidente Diusa Alves de Almeida. 

“São Luís parabeniza 
todos pela excelente 

jornada. Valeu pessoal e que 
venha 2019”, disse o Vice-
Presidente, José Ribamar 

Cunha.

“Em nome da AABB 
São Luís, gostaria de 

parabenizar a FENABB, o 
CESABB-BA e toda diretoria da 

AABB Salvador pela realização do 
CINFABB 2018. Evento marcado 

por grandes momentos de 
integração das famílias abebeanas. 
Um bom retorno a todos”, desejou 

o Presidente da AABB e do 
CESABB-MA Antônio Félix 

Sousa Pinto.

“Pessoal da 
organização, excelente 

é o adjetivo para o evento 
e para os organizadores. 

Parabéns a todos e 
obrigado pela acolhida”, 
disse Valdir Luis Mendes 

Vieira, Presidente da 
AABB São Paulo.
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O evento de aposentados teve uma repercussão 
muito boa na mídia local. Durante os dias do evento, 
os jornais BA TV – jornal da manhã e Bahia Meio Dia, 
transmitiram notícias do Campeonato. 

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

Imprensa local

TROFÉU CONFRATERNIZAÇÃO
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No palco de encerramento o Presidente da 
FENABB, Rene Nunes dos Santos, estava 
acompanhado do Presidente da AABB Salvador, 
Ulisses Oliveira e do Vice-Presidente da FENABB 
Pedro Paulo Campos Magno, Coordenador Geral 
do evento. Outros integrantes dos Conselhos da 
Federação também prestigiaram a solenidade, 
como o Presidente do Conselho Deliberativo, 
Haroldo Vieira e o Presidente do Conselho Fiscal, 
Reinaldo Fujimoto. Completaram o quadro 
de autoridades presentes ao palco, o Vice-
Presidente da AABB Salvador, Zaki Chagoure 
Ocke; o Presidente do CESABB-BA, Clodoaldo 
Soares Nascimento; o representante da AAFBB, 
Paulo Daltro, além do Coordenador Técnico do 
CINFAABB, Michael Cerutti.

O Banco do Brasil mais uma vez cedeu, 
gentilmente, a participação de dois atletas 
olímpicos, Embaixadores do Esporte e 
expoentes do Voleibol Nacional. A ponteira 
Virna Dias e o meio de rede Gustavo Endres, 
oportunidade em que cada um deixou sua 
mensagem de satisfação e alegria em participar 
de uma festa tão animada e com um público que 
é um exemplo de saúde e qualidade de vida.

Todas as delegações foram agraciadas com 
o troféu de participação, que representa o 
reconhecimento pelo empenho e a disposição 
em se fazerem presentes no CINFAABB. 

Rene declarou encerrado o CINFAABB e 
agradeceu aos parceiros que acreditaram no 
evento e estiveram com a FENABB. Nessa lista 
ele incluiu empresas do conglomerado Banco 
do Brasil, Entidades e autoridades locais do 
poder público. Como havia feito na abertura, ele 
enfatizou o papel do BB como sendo o “maior 
parceiro do evento”. “Recebemos muitos elogios 
ao longo desse Campeonato. Agora, o desafio 
fica com Foz do Iguaçu para fazer o melhor 
CINFAABB de todos os tempos”, afirmou.

Clima de festa marca 
encerramento do CINFAABB 
Após oito dias de práticas esportivas, atividades culturais, 
sociais e turísticas na bela cidade de Salvador, chegou ao fim 
a edição do CINFAABB 2018. 
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CINFAABB 2019
No final da cerimônia, Rene passou simbolicamente a 

bandeira da FENABB para o representante da AABB Foz 
do Iguaçu, Inácio Altenholfen, que no seu pronunciamento 
agradeceu a confiança depositada na AABB e fez o convite 
oficial para que todos estejam em Foz do Iguaçu para o 
CINFAABB 2019, numa festa esportiva e social que prome-
te ser memorável. Em breve a data será divulgada.



“Amigos, passada a emoção da 
realidade que é um CINFAABB 

nos resta agradecer a DEUS por 
ter ajudado a grandiosa equipe 

da Comissão Organizadora 
que traduziu em alegria todo 

um planejamento a fim de 
que o objetivo maior, que é a 

confraternização, pudesse ser 
atingido. Muito obrigado a todos, 

desde as pessoas da limpeza até a 
equipe da Comissão Técnica, para 
não esquecer ninguém agradeço 

a todos em nome de nosso Senhor 
todo poderoso que nos permitiu 
realizar esse grandioso evento. 

Bom retorno a todos e nos vemos 
em Foz 2019”, declarou Pedro 

Paulo Campos Magno.

QUE VENHA O CINFAABB 2019
FOZ DO IGUAÇU (PR)


