Publicação FENABB ano 13 :: ed. 79 :: Jan./Fev./Mar. de 2017

A ABB
CINFAABB
DOS RECORDES
Jan./Fev./Mar. de 2017

1

Página 4

Revista Dirigente

sumário
09

18

ENCADs: Sistema AABB
investe forte em capacitação

04 CINFAABB dos recordes
11

Jornadas Microrregionais aquecem
calendário esportivo das AABBs

12

Conselho Consultivo da
FENABB se reúne em Gramado

dos Estatutos das
12 Alteração
AABBs

13

FENABB incrementa programas
para as AABBs

14

RGC e Programação já estão
disponíveis no site e App da
FENABB

2

17

Jan./Fev./Mar. de 2017

Faça parte do time
AABB Comunidade

15

NUREV completa
1 ano de atuação

Em 2016, FENABB liberou às AABBs
cerca de R$ 1,7 mi em convênios

implementa Gerenciador
16 FENABB
Eletrônico de Documentos
lança novo portal do
20 FENABB
Programa AABB Comunidade

20

Mantenha o Relatório Anual e
Cadastro de AABBs atualizados

23

Artigo Jurídico: LEI Nº.
13.019/2014 – Não se aplica às
Associações Privadas

APP FENABB
Fique por dentro das notícias
da FENABB e das AABBs.

Expediente
FENABB - Federação Nacional de AABBs
Conselho de Administração
Presidente:
Rene Nunes dos Santos
Vice-presidentes titulares:
Clodoaldo Soares do Nascimento
Jezreel Agra Cordeiro
Pedro Paulo Campos Magno
Suplentes:
Cristiano Rafael Massing (Massa)
Dilson Piati
Nilton Cifuentes Romão
Tiago Dalla Rosa

Palavra do
Presidente

Conselho Deliberativo:
Presidente:
Haroldo do Rosário Vieira
Titulares:
Antônio Cladir Tremarim
Antonio Sergio Riede
Daniel Liberato
Marcos Antonio Tavares
Suplentes:
Carlos Alberto Guimarães Sousa (Carlinhos), José
Humberto Paes Carvalho, Ivorlei Fontana, Pedro
Vilaça Neto e Rosane Maria Santanna
Conselho Fiscal:
Presidente:
Reinaldo Fujimoto
Titulares:
Antônio Rubem de Almeida Barros Júnior
Célio Cota de Queiroz
Maurílio Gomes de Oliveira
Suplentes:
César José Dhein Hoefling, Francisco Mariquito Cruz,
José Augusto de Oliveira e Márcia Politi Gobato
Produção:
Núcleo de Comunicação
Jornalista Responsável:
Delise Barbosa MTB 7243/DF
Redação e Correspondência
FENABB – Federação das AABB
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

Queridos leitores da Revista Dirigente AABB. Tenho a satisfação de fazer
chegar até vocês mais uma edição do periódico, neste caso, a primeira de
2017. Certamente, teremos um ano de muito desafios para Sistema AABB,
desafios esses que trarão aprendizados e conquistas para a rede de clubes.
Tal como em 2016, nós, da equipe FENABB, queremos caminhar juntos com
cada dirigente abebeano e com cada colega do BB em prol de um Sistema
AABB cada dia melhor.
Jornadas esportivas, campeonatos reunindo associados de clubes e
empresários locais, novas turmas para o Programa AABB Comunidade,
cursos para dirigentes, encontros de trabalho, enfim, teremos uma gama de
atividades ao longo do ano que irão requerer muita atenção e cuidado, de
modo que possamos repetir em 2017 o êxito nas ações que tivemos em 2016.
Neste exemplar da Revista Dirigente vocês poderão acompanhar um pouco
do que já rolou no primeiro trimestre do ano. Já realizamos um CINFAABB
em Gramado/Canela que foi, sem dúvidas, um evento primoroso em todos
os aspectos. Também já iniciaram as Jornadas abebeanas, que a cada
fim de semana congrega colegas do BB e associados dos clubes nas mais
diferentes cidades do País. Isso pra não citar a série de atividades sociais e
culturais realizadas pelas AABBs e que podem ser acompanhadas pelo site
da FENABB ou via mídias sociais (Facebook – https://www.facebook.com/
FENABB e Twitter – https://twitter.com/FENABB).
Ações como os ENCADs – que reuniram dirigentes de todas as regiões do
Brasil também estão na pauta. E por falar em ENCAD, um evento totalmente
voltado para o fortalecimento da gestão abebeana, também não poderia
deixar de elencar a matéria que trata dos programas da FENABB contidos na
Programação. Esse documento é uma ferramenta excelente para o dirigente
saber o que pode solicitar, quando, como e quais as condições. É um
orientador e tanto!
Uma entrevista super bacana foi feita com a responsável pelo Núcleo de
Revitalização das AABBs, Vânia Pontes – colega do BB aposentada e que
está cuidando do processo de revitalização dos clubes. O trabalho a ser feito
é grande, mas os resultados já estão sendo pra lá de animadores.
RGC, novo portal para o AABB Comunidade, Relatório e Cadastro,
Gerenciador Eletrônico de Documentos, Calendário de Obrigações... também
estão entre os assuntos abordados.
Excelente leitura,
Rene Nunes dos Santos.
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Acendimento da tocha

Delegações perfiladas na solenidade de abertura

Atrações culturais na abertura do CINFAABB

CINFAABB dos recordes
“Nunca um CINFAABB reuniu tanta gente quanto
esta edição”! Essa foi a análise da equipe de Eventos
da FENABB (VIPEV/GEREV), responsável por organizar
o evento, a respeito da edição 2017 do Campeonato

AABBs Inscritas
Quantidade de Atletas
Quantidade de Jogos
(todas as modalidades)

Recorde Anterior

Edição Atual, 2017

34

36

1.247

1.400

363

415

As modalidades disputadas foram: Buraco,
Dominó, Futebol, Atletismo, Natação, Sinuca,
Truco, Tênis de Mesa masculino e feminino, Tênis
masculino e feminino e Voleibol feminino. Vale
lembrar, que esta foi a 23ª edição do Campeonato
e pela primeira vez, o evento chegou ao Rio Grande
do Sul.
O presidente do CESABB-RS, Gustavo Boeira,
falou da responsabilidade ao receber a competição.
“Demos o nosso melhor para fazer um evento que
superasse as expectativas. Os números dessa
edição do Campeonato surpreenderam e, da mesma
forma, quisemos surpreender os participantes com
um evento à altura. A responsabilidade foi grande,
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de Integração Nacional dos Funcionários Aposentados
do Banco do Brasil, que este ano foi realizado na serra
gaúcha, Gramado/Canela (RS), entre os dias 31 de
março e 7 de abril. Os números falam por si:

mas nossa vontade de fazer bem feito foi maior ainda”,
disse.

CINFAABB movimenta economia
Por levar milhares de pessoas às cidades-sede,
em sua maioria aposentados e seus familiares, o
CINFAABB movimentou a economia local, gerando
emprego e renda a profissionais de diversas áreas,
desde vendedores, até guias turísticos. Por esse
motivo, o calendário do evento previu um dia livre, sem
qualquer atividade na AABB, para que os participantes
fizessem um tour pela região. Nos demais dias, fora
dos horários de jogos, o turismo também seguiu
aquecido.

O secretário de Turismo da cidade de Gramado,
Edson Néspolo, falou com a equipe FENABB. “Foi
um evento grandioso. Receber cerca de três mil
pessoas com o perfil dos participantes do CINFAABB
é fundamental para a cidade. Preparamos muitas
atrações para a abertura, afinal, a ideia era dar nossas
boas-vindas de maneira calorosa e inesquecível.
Destaco que do ponto de vista econômico, receber
um evento desta envergadura foi muito positivo,
pois essas pessoas movimentam bares, hotéis,
restaurantes, lojas, parques temáticos, enfim, todo
o trade de turismo”, disse.

Abertura do evento
Na abertura do evento, realizada no Centro de
Feiras e Eventos Serra Park de Gramado (RS), grupos
culturais locais deram o pontapé inicial. E o que se
seguiu foi um show à parte de integração e sinergia
entre os participantes e as autoridades presentes.

Estava no palco o presidente da FENABB, Rene
Nunes, juntamente com os vices Clodoaldo Soares,
Jezreel Agra e Pedro Paulo Magno, o presidente
do Conselho Deliberativo da Federação, Haroldo
Vieira, o gerente executivo do Banco do Brasil
(DIPES), João Batista Gimenez Gomes, o prefeito
de Gramado, João Alfredo Bertolucci (Fedoca), o
superintendente estadual do BB no Rio Grande do
Sul, Edson Bündchen, o presidente do CESABBRS, Gustavo Boeira, acompanhado do vice Antonio
Cladir Tremarin, o presidente da Associação
Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil
(ANABB), Reinaldo Fujimoto, e o vice-presidente de
relações institucionais, João Botelho, a presidente
da Associação dos Aposentados e Funcionários
do Banco do Brasil (AAFBB), Celia Larichia, o
presidente do Conselho Fiscal da PREVI, Williams
Francisco da Silva, o presidente da AABB anfitriã,
Rodrigo Oliveira de Souza, o diretor do SEGASP,

Autoridades presentes na abertura

Vista geral das delegações

Concentração total no carteado

Integração foi a marca das partidas de futebol
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Mauro Lovalho, e o embaixador do esporte do BB,
Emanuel Rego – maior vencedor do Circuito Mundial
de Vôlei, com 77 medalhas de ouro, 37 de prata e 41
de bronze.
Em seu discurso, Bündchen enalteceu o papel
das AABBs enquanto espaço de valorização do
funcionalismo. “O BB só é forte porque vocês
ajudaram a fazer essa história”, afirmou ele
arrancando aplausos do público. “Vocês fizeram do
BB o grande Banco que é hoje”, concluiu.
O gerente executivo João Batista Gimenez
desejou um evento repleto de sucesso. “É muito
bom ver pessoas como vocês aqui, que são guardiãs
dos valores do BB, como a ética, a amizade, o
comprometimento. Vocês já são campeões!”,
declarou.
O prefeito da cidade não poupou elogios ao
público do evento. “Gramado recebe, a cada ano, seis
milhões de pessoas. Agora, francamente, vocês são
especiais”, disse. Ele também afirmou que entregaria
‘as chaves da cidade’ aos participantes até o final do
evento com uma condição: “se levarem Gramado em
seus corações, sem direito a devolução”.
O último a discursar foi o presidente Rene.
Emocionado, ele fez questão de frisar: “Estou feliz
porque vocês estão aqui”. Agradeceu a todos os
apoiadores que não mediram esforços para fazer
deste CINFAABB algo inesquecível, incluindo o
Banco do Brasil, a Prefeitura, o CESABB, a AABB,

Atletas da natação
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entre outros. Rene citou cada uma das empresas
parceiras do evento, com ênfase no BB, a quem se
referiu como “o maior apoiador do Sistema AABB
e desse evento”. Por fim, anunciou a sede do
evento em 2018, Salvador (BA) e declarou aberto o
Campeonato.

Tocha e Juramento
Nesta edição, a chama foi acesa pelo vicepresidente do CESABB-RS, Tremarin – entusiasta do
Sistema AABB e um dos responsáveis pelo evento
ter sido sediado na cidade. Junto com o embaixador
do esporte do BB, Emanuel, percorreu o ginásio onde
a solenidade era realizada. Após o percurso – que
circundou todas as delegações – os dois subiram a
estrutura de sustentação da pira e iluminaram ainda
mais a noite com a chama olímpica.

Raça Negra anima participantes do CINFAABB
Raça Negra foi a atração principal da noite de
confraternização do CINFAABB, realizada na terçafeira, 4 de abril. A banda se apresentou para um
público de mais de 2.000 pessoas, entre atletas,
familiares e convidados. No repertório, sucessos
como Cheia de Manias, Doce Paixão e Deus me
Livre.
Um pouco antes, uma atração regional pra lá de
animada iniciou os trabalhos da noite. O cantor Kiko
Lemos cantou ritmos variados, indo desde canções
tradicionais, passando por músicas internacionais,
pagode e rock, intercalando com show de humor que

Atletismo no Lago Negro, em Gramado

teve como lema: “Que fase!”. Após a apresentação
houve sorteio de brindes e o presidente Rene fez
um breve discurso agradecendo a presença de
todos. “É uma alegria vê-los aqui nessa noite de
confraternização. Mostra que o CINFAABB vai além
da parte esportiva, pois também permeia a cultura,
o lazer, o congraçamento e a amizade. Vocês podem
ter certeza de uma coisa: já são os verdadeiros
campeões desse evento”, disse.

esporte Jacó Schaumloeffel, do vice-presidente de
comunicação da ANABB, Douglas Scortegagna e do
vice-presidente de administração da AAFBB, Carlos
Fernando dos Santos Oliveira.

Em seguida, a banda Raça Negra, liderada pelo
vocalista Luiz Carlos, conduziu o espetáculo.

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 Salvador para fazer o melhor
CINFAABB de todos os tempos”, afirmou.

Clima de festa marcou encerramento do
CINFAABB
Após oito dias de práticas esportivas, muitas
atividades culturais, sociais e turísticas pela serra
gaúcha, no dia 7 de abril, chegou ao fim a edição
2017 do CINFAABB. A cerimônia de encerramento
foi feita no mesmo local da abertura, no Centro de
Feiras e Eventos Serra Park de Gramado (RS).
No palco, o presidente Rene Nunes dos Santos
estava acompanhado do superintendente regional do
Banco do Brasil, Ailton José Salazar, do presidente
do Conselho Deliberativo da FENABB, Haroldo Vieira,
do vice-presidente da Federação e coordenador
geral do evento, Jezreel Agra, do presidente e
do vice-presidente do CESABB Rio Grande do
Sul, Gustavo Boeira e Antonio Cladir Tremarin –
nesta ordem –, do presidente da AABB Gramado/
Canela, Rodrigo Oliveira de Souza, do secretário de

Canções como ‘Maravilha’ arrancaram aplausos

O superintendente regional Salazar lembrou um
ditado que é muito usado na Super, que diz: “se for
pra entrar em campo é pra dar show”. De acordo
com ele, “foi isso que aconteceu no CINFAABB, pois
todos deram um show de união e congraçamento”.

Passando a bola pra frente
Finalizando a solenidade, o presidente da AABB
Gramado/Canela, Rodrigo, “passou a bola” do
CINFAABB ao colega Zaki Ocke, presidente da AABB
Salvador – sede da próxima edição do evento. No
gesto simbólico, Rodrigo entregou a Zaki uma placa
de cristal alusiva à competição.

Cobertura completa no site da FENABB
A cobertura completa do evento, com galeria de
imagens, encontra-se em: www.fenabb.org.br.

FENABBINHO interage com participantes

Público compareceu em peso para o show
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Momentos CINFAABB
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ENCADs: Sistema AABB investe forte
em planejamento e preparação dos dirigentes

ENCAD MT e RO

ENCAD AM, RR e AC

Troca de conhecimentos, integração, qualificação,
união: em resumo, fortalecimento do Sistema AABB.
Esses foram alguns dos pontos de destaque das edições
2017 do Encontro de Administradores de AABBs –
ENCADs. O que se viu nas localidades que receberam
o evento foram dirigentes interessados em partilhar
experiências. O saldo de participação foi muito positivo,
com a presença de aproximadamente, 950 dirigentes, de
26 estados.

Goiânia (GO) – GO e TO;

Ao longo dos debates, realizados em 16 encontros,
algumas pautas foram trabalhadas, como gestão
abebeana, Programação FENABB 2017, Jornadas
Esportivas, balanço anual das ações de 2016, calendário
de atividades para 2017 e a realidade das afiliadas
participantes.

25/03: Maringá (PR) – PR;

Além das conversas sobre o Sistema AABB,
momentos de integração foram propícios para para a
aproximação entre administradores, como almoços,
jantares de confraternização e passeios. Em cada cidade
sede, o ENCAD contemplou um evento social, essencial
para descontração das equipes.
Veja por onde o ENCAD passou:
04/02: Manaus (AM) – AM, RR e AC;
Cuiabá (MT) – MT e RO;
São Luís (MA) – MA.
11/02: Salvador (BA) – BA e SE;
18/02: Belém (PA) – PA e AP;
Patos (PB) – PB e RN
17 e 18/02: Fraiburgo (SC) – SC;
04/03: Vitória (ES) – ES e RJ;

ENCAD PA e AP

11/03: Porto Alegre (RS) – RS;
Recife (PE) – PE e AL;
18/03: Campo Grande (MS) – MS;
Belo Horizonte (MG) – MG;
17 e 18/03: Campos do Jordão (SP) – SP;
Fortaleza (CE) – CE e PI.
Para o presidente da FENABB, Rene Nunes, os
ENCADs buscam, entre outros objetivos, o alinhamento
de estratégias para uma atuação convergente entre os
clubes, CESABBs e a Federação, em sintonia com o
Banco do Brasil. Nos encontros, é possivel aperfeiçoar
a gestão, de forma a contribuir fortemente para que o
Sistema AABB continue atuante e oferecendo qualidade
de vida aos associados. “Ressalto, ainda, a importância
de realizar esses eventos sempre no início do ano, já que
tais encontros servem para traçar o planejamento e a
organização das ações de toda a rede de clubes a serem
realizadas ao longo do ano corrente”.

Tome Nota:
Este ano, pela primeira vez, os ENCADs foram
realizados com dirigentes de mais de um estado. A
ideia foi ampliar, de forma inovadora, a integração e a
troca de experiências entre os administradores. Até três
estados próximos chegaram a ser reunidos, como foi o
caso do ENCAD realizado em Manaus, com a presença
de colegas do Acre, Roraima e Amazonas.

Jan./Fev./Mar. de 2017
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ENCAD PB e RN

ENCAD MA

ENCAD BA e SE

ENCAD GO e TO

ENCAD RS

ENCAD PE e AL

ENCAD MS

ENCAD SC

ENCAD ES e RJ

ENCAD MG

ENCAD SP

ENCAD CE e PI
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ENCAD PR

Jornadas Microrregionais iniciam o
calendário esportivo das AABBs
Ao longo de 2017, a programação esportiva do
Sistema AABB estará recheada de boas opções
de lazer, diversão e prática esportiva para a família
abebeana. No que tange às Jornadas, Microrregionais
(JEMABs) no 1° trimestre foram sete edições (Ribeira
do Pombal, Porto da folha, Santiago, Venâncio Aires,
Patos, Cruz das Almas e São Gabriel do Oeste), com
o envolvimento de 60 afiliadas, entre anfitriãs e
participantes.
Nas diversas modalidades disponibilizadas nessas
competições, aproximadamente 1.800 atletas
demonstraram que a garra e o espírito esportivo são
sinônimos da rede de clubes. O público de familiares,
convidados e parceiros também participou em massa,
somando em torno de 4 mil pessoas.

No site da FENABB você confere o calendário
completo de todas as jornadas abebeanas. Basta acessar
www.fenabb.org.br/cronograma-de-jornadas. Lá você
acompanha datas, sedes e resultados.

1° JEMAB do ano: Ribeira do Pombal (BA), 4 e 5/03

Conselho Fiscal recomenda aprovação das
contas da FENABB de 2016
Estiveram reunidos na sede da FENABB, no
dia 23 de março, membros titulares e suplentes
do Conselho Fiscal. Eles examinaram as
demonstrações contábeis referentes ao exercício
de 2016, em cumprimento ao Artigo 33, inciso II,
do Estatuto Social da Federação. Após a reunião,
eles assim se posicionaram:

“Com base no exame desses documentos,
complementados
por
informações
e
esclarecimentos prestados por membros do
Conselho de Administração e técnicos da
área financeira da FENABB, e considerando
ainda o parecer apresentado pelos auditores
independentes, o Conselho Fiscal da FENABB é de
opinião que as demonstrações contábeis refletem,
adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da FENABB, em

31/12/2016, e ainda, que o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo na referida data, estão de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as
entidades sem fins lucrativos (ITG 202).
Em decorrência, o Conselho Fiscal da
FENABB opina, favoravelmente, à aprovação das
demonstrações contábeis relativas ao exercício de
2016, pelo Conselho Deliberativo.”
Este foi o primeiro encontro realizado em 2017
e contou com a presença do presidente Reinaldo
Fujimoto, acompanhado por Antônio Rubem de
Almeida Barros, Francisco Mariquito Cruz, José
Augusto de Oliveira e Maurílio Gomes de Oliveira,
que foram assessorados pelo gerente Financeiro da
Federação, Duílio Ribeiro.

Jan./Fev./Mar. de 2017
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Conselho Consultivo da FENABB se reúne em
Gramado

Foi realizada, nos dias 29 e 30 de março, a
primeira reunião de 2017 do Conselho Consultivo da
FENABB. Na pauta do encontro foram trabalhados
temas como: desafios para os CESABBs em 2017,
eleições e posses nos CESABBs; Programa Gestão de
AABBs; processo de renovação do Programa AABB
Comunidade; Encontro de Educandos; cessão e
liberação de dirigentes; Fundo Nacional; Curso Gestão
Empreendedora; Jornadas Esportivas; Programa de

Estágio nas AABBs, além, claro, informações gerais
sobre o CINFAABB.
No dia 30, membros do Conselho Deliberativo
também se reuniram para deliberar sobre a aprovação
das contas da FENABB relativas ao exercício anterior
(2016). Após análise, as contas foram aprovadas por
unanimidade.

Alteração dos Estatutos das AABBs
Na Área Restrita do site da FENABB (Área
Administrativa/Informática > Documentos
AABB) constam dois modelos de Estatuto
padrão (com e sem Conselho Deliberativo) para
atualização por todas as AABBs, em aderência à
Lei 12.868.
12
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Em caso de dúvidas, envie um e-mail para
gefin@fenabb.org.br.
Ou ligue: 0800.704.2106, opção 6.

FENABB expede mensalmente comunicado
com prazos do Calendário de Obrigações
Ao final de cada mês, a FENABB envia por
e-mail, em comunicado específico, os prazos do
Calendário de Obrigações Fiscais e Tributárias,
alertando sobre a data-limite para a quitação
de tributos e encargos relacionados ao mês
seguinte.

É importante que todos os presidentes de
AABBs e CESABBs fiquem atentos aos prazos
e obrigações. Manter em dia o recolhimento
de tributos e encargos municipais, estaduais
e federais é fundamental para a saúde
administrativa de uma AABB.

FENABB incrementa programas para as AABBs

Sempre atenta às múltiplas realidades que
permeiam as atividades desenvolvidas pelas
AABBs, em 2017 a Programação FENABB buscou
atender a uma série de reivindicações pleiteadas
pela rede de clubes e, como consequência,
houve o incremento em alguns programas, tanto
esportivos, quanto culturais.
Além de manter os programas esportivos, a
FENABB incluiu mais programas, como o Projeto
Mais Cultura nas AABBs. Outra novidade é que,
buscando aumentar a participação das AABBs
no Concurso Cultural de AABBs, a FENABB
reformulou o programa – que limitava os projetos
por segmentos (artesanato, fotografia e música) –
lançando a Mostra Cultural de AABBs, que permite
a inscrição de projetos culturais diversos, inclusive

os que foram realizados com recursos do programa
FENABB Cultural.
Crescimento nas verbas dos programas:
PROGRAMA

VALOR EM 2016

VALOR EM 2017

Competições Citadinas

R$ 2.700,00

R$ 2.800,00

FENABB Cultural

R$ 1.600,00

R$ 1.700,00

CINFAABB Regional

R$ 20.000,00

R$ 25.000,00

Evento GEPES

R$ 22,00 por pessoa

R$ 35,00 por pessoa

Evento APABB

R$ 3.300,00

R$ 3.500,00

Implantação R$ 6.500,00

Implantação R$ 10.100,00

Renovação R$ 4.500,00

Renovação R$ 8.100,00

Mais Cultura nas AABBs

“Houve alteração nos valores dos programas, tendo
em vista a necessidade de valorizar as AABBs; fizemos
isso melhorando os valores dos auxílios concedidos
pela Federação”, explicou o presidente, Rene Nunes.
Jan./Fev./Mar. de 2017
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RGC e Programação já estão disponíveis
no site e App da FENABB
AABBs de todo o Brasil já podem
consultar o Regulamento Geral de
Competições (RGC) e a Programação
FENABB. As versões digitais e atualizadas
de ambos os documentos estão disponíveis
no site e App da FENABB. O exemplar
impresso foi encaminhado para todas as
Associações.
O RGC é o documento bianual que
rege todas as Jornadas Esportivas dentro
do Sistema AABB, como as etapas
microrregionais (JEMAB), estaduais
(JESAB), regionais (JERAB).
Publicada anualmente, a Programação
traz, a cada nova edição, orientações aos

dirigentes sobre a melhor forma de utilizar
os programas, auxílios, produtos e serviços
disponibilizados às afiliadas. O documento
também contempla os parâmetros e as
regras de utilização de cada um desses
benefícios, o passo a passo de como utilizar
os programas, dicas de identidade visual,
exemplos de logomarcas, entre outros.

RGC 2017/2018 com mudanças e novos
parâmetros financeiros
Atenção dirigentes e equipes organizadoras
de Jornadas Esportivas do Sistema AABB:
a FENABB informa que para melhor atender
afiliadas e atletas, o Regulamento Geral de
Competições – RGC 2017/2018 conta com novos
parâmetros financeiros nos repasses.

elas, prazo para envio das datas e sedes de todas
as fases das Jornadas Esportivas; cadastramento
do atleta e/ou regularização de pendências junto
à FENABB; mínimo de AABBs participantes em
JEMABs; prazo para registrar nome dos atletas no
Sistema de Jornadas e muitos outros itens.

No RGC, as AABBs terão todas as informações
para a realização de uma Jornada abebeana, entre

Para conferir as novidades, consulte o RGC e
anexos no site: www.fenabb.org.br/RGC-20172018.

Confira os incrementos:
ÍTENS

2016

2017

JEMAB

JESAB

JEMAB

JESAB

Arbitragem-Modalidades coletivas

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 120,00

R$ 120,00

Troféus

R$ 80,00

R$ 80,00

R$ 85,00

R$ 85,00

Auxílio Ambulância

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.300,00

R$ 2.300,00

Alimentação

R$ 16,00

R$ 16,00

R$ 18,00

R$ 20,00

Hospedagem

R$ 45,00

R$ 55,00

R$ 50,00

R$ 65,00
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Em 2016, FENABB liberou às AABBs
cerca de R$ 1,7 mi em convênios
Com sua política de valorização da rede de
clubes e de fortalecimento do Sistema AABB, a
FENABB mantém uma série de convênios com
empresas parceiras em prol das afiliadas. Em 2016,
somando os convênios de guarda-sol, móveis para
piscina, academia ao ar livre e móveis em fibra
(toboáguas, escorregadores, etc.), a FENABB liberou
às Associações recursos que auxiliaram os clubes
no atendimento aos seus associados com melhores
produtos e serviços.
Nos convênios citados, ao todo, 89 AABBs foram
atendidas.
Convênio

AABBs atendidas

Total Repassado

Guarda-Sol

38

R$ 66.933,57

Móveis para piscina

38

R$ 283.604,39

Academia ao Ar Livre

05

R$ 72.182,52

Móveis em Fibra

08

R$ 70.379,30

a caso as necessidades dos clubes, tudo com um
atendimento personalizado e voltado às necessidades
da AABB.
“As AABBs têm que contar com a Federação. No
nosso caso, essa linha de crédito veio em muito bom
tempo. Ressalto que na FENABB há uma preocupação
constante de se analisar as necessidades de cada
clube, de modo que possa haver o melhor atendimento.
E foi isso que ocorreu”, disse.
Para saber como a FENABB pode contribuir
com seu clube, acesse: www.fenabb.org.br/
ProgramacaoFENABB.

Na opinião da presidente da AABB Itabuna (BA),
Maruse Dantas, toda iniciativa que a FENABB tem
para ajudar o Sistema AABB é muito importante. “No
ano que passou, nosso clube adquiriu guarda-sóis via
FENABB. Graças a Deus nós temos a Federação que
nos apoia, entidade essa na qual recorremos em todos
os momentos. Além de ser um apoio para a nossa
gestão, essas iniciativas ajudam-nos a manter o clube
sempre arrumadinho para receber bem o associado.
Todos saem ganhando”, declarou.

Reformas de Ginásios e Grama Sintética

Guarda-sois na AABB Itabuna

Em 2016, a FENABB também investiu bastante nos
quesitos grama sintética e reformas de ginásios nas
AABBs. Nesses dois quesitos, foram repassados aos
clubes um montante de R$ 1.191.769,56.
A AABB Limoeiro (PE) foi uma das contempladas
com valores para reforma de quadra poliesportiva.
A presidente de lá, Maria Izabel Bandeira, enalteceu
a postura da Federação em sempre analisar caso

Quadra na AABB Limoeiro - Em plena reforma
Jan./Fev./Mar. de 2017
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FENABB IMPLEMENTA GERENCIADOR
ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
A FENABB está em processo de digitalização de todo seu acervo
documental. Como parte desse processo, implementou o Gerenciador
Eletrônico de Documentos, que na verdade é um banco de documentos,
antes em papel e agora virtual, e que ficará acessível a todos os setores da
Federação.
A principal vantagem desse processo que está sendo implementado é
que isso vai gerar maior economia – inclusive de tempo – para a FENABB,
segurança, melhor organização dos documentos, a imutabilidade dos
arquivos (que não sofrerão a corrosão do tempo), além do ganho de espaço
físico, uma vez que documentos estarão no “mundo virtual”.
“Esse processo foi iniciado em 2016 e, apesar de ainda não estar
concluído, está superando todas as nossas expectativas em relação aos
resultados. Além do fator sustentabilidade, a ação otimizará as demandas
internas da Federação, sobretudo no tocante à consulta de documentos.
Vale destacar, que todo esse papel que está sendo digitalizado e que será
consequentemente descartado, será reciclado”, declarou o gerente do setor
responsável pelo processo, GERAD, Flávio Ribeiro de Assis.

EDIÇÃO 2017 DO CURSO GESTÃO
EMPREENDEDORA
DE
AABBS
Elaborar planejamentos sustentados pelo Modelo Referencial de Gestão é o objetivo
Bem-sucedido e com participação de aproximadamente
68 dirigentes em 2016: esse foi o saldo do lançamento do
Curso Gestão Empreendedora de AABBs, edição 2016. A
capacitação presencial formulada pela FENABB tem como
objetivo central elaborar planejamentos sustentados pelo
Modelo Referencial de Gestão, além de explanar sobre
temas como cadeia de valor das afiliadas de pequeno porte,
perfil e competências do gestor abebeano, planejamento
estratégico, entre outros.
De acordo com os organizadores do Curso, as
expectativas foram superadas. Isso se refletiu nas
avaliações positivas dos participantes. O cronograma das
turmas para 2017 será repassado em breve.

Pré-requisitos para participação
O dirigente deverá ter realizado os seguintes Cursos:
• Introdução ao Sistema AABB;
• Noções Jurídicas, ambos, disponíveis na Plataforma
FENABB Educativa.
E a afiliada necessita estar com o Cadastro AABB e
Relatório Anual atualizados.
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O que os dirigentes estão falando sobre o Curso
O presidente da AABB Belo Horizonte (MG), Joventino
Tavares, participou em novembro. “Foi gratificante,
pois entendemos que inovar e adquirir a capacidade de
empreender é, a cada dia, um diferencial determinante para
o sucesso das organizações. Participar desse curso, com
uma abordagem tão leve e de fácil compreensão, ajudou na
capacitação e aprimoramento no que tange nossas rotinas
no clube. O treinamento é objetivo e propõe providências
gerenciais simples, porém, de importância fundamental
para a gestão, como definição de missão, visão e valores
e a elaboração de planejamento estratégico”.
Para o dirigente da AABB Grajaú (MA), Lázaro Pereira
Sousa, que participou em dezembro, o curso foi ótimo
e merece nota 10. “Extremamente proveitosos os
ensinamentos em função da abordagem detalhada dos
temas, conduzida pelo amigo aposentado do BB, Manoel
da Costa. Sem falar na troca de experiência entre os
participantes, momento oportuno para aprender como
resolver questões muitas vezes comuns no cenário
abebeano”.
Em breve, o calendário de cursos estará disponivel no
site da FENABB.

PROGRAMA AABB COMUNIDADE, 30 ANOS:
SAIBA COMO PARTICIPAR
Milhares de crianças e adolescentes são atendidos anualmente
Criado em 1987, o Programa Integração AABB
Comunidade tem como proposta central oferecer
complementação educacional, por meio de atividades
lúdicas diversas, que integram saúde, higiene, esporte
e artes, a crianças e adolescentes, estudantes da rede
pública de ensino, nas faixas etárias entre 6 e 18 anos
incompletos. Além disso, o Programa busca integrar
família, escola e comunidade.
Para que sua AABB receba o Programa é bastante
simples:
Após a articulação entre as partes (agência do
BB, parceiro e AABB), o presidente da afiliada deve
encaminhar e-mail confirmando o interesse em aderir
ao Programa, com fotos e declaração atestando que a
afiliada possui estrutura para receber as atividades do
projeto social, por conter:
1. Sala ou salão (com capacidade para, no mínimo, 25
educandos), quadra poliesportiva e cozinha – todas
em boas condições de uso;

Veja quais são os compromissos da FENABB e FBB
Federação das AABBs - FENABB
• Verba Manutenção;
• Verba Pequenas Reformas;
• Verba Computador/Impressora.
Fundação Banco do Brasil - FBB
•
•
•
•
•
•
•
•

KIT Cantina;
KIT Macrocampos;
KIT Natação Educador;
KIT Natação Educando;
KIT Primeiros Socorros;
KIT Uniforme Educador;
KIT Uniforme Educando;
KIT Material de Uso Permanente.

AABBs Comunidade em número

2. 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 citados acima.

Entre os anos de 2013 e 2016, o Programa foi
desenvolvido em 332 AABBs (cidades), somando
43.252 educandos atendidos a cada ano. Para 2017, a
expectativa é estar presente em 400 afiliadas.

Na sequência, é realizada uma análise interna na
FENABB para aprovação das AABBs que estão aptas a
realizar as ações do Programa.

Anote aí o e-mail do Programa: aabbcomunidade@
aabbcomunidade.org.br.

Jan./Fev./Mar. de 2017
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NÚCLEO DE REVITALIZAÇÃO DAS AABBS,
NUREV COMPLETA 1 ANO DE ATUAÇÃO

Setor auxilia afiliadas com dificuldade de funcionamento e em processo de
alienação e desativação

Equipe NUREV. Em pé, da esq. para a dir.: Vânia e Juliana; agachados: Ivanildo, Sarah e Isabel.

Há um ano, a FENABB criou o Núcleo de
Revitalização das AABBs – NUREV. A partir disso, o
setor comemora a trajetória trilhada diariamente, junto
às Associações Atléticas, na resolução de assuntos
relacionados a dificuldade de funcionamento dos
clubes, processos de alienação e desativação, etc.
“O primeiro ano do NUREV trouxe resultados
promissores para o Sistema AABB”. Essa é a
avaliação do presidente da FENABB, Rene Nunes.
“O suporte que o setor está oferecendo às diversas
afiliadas é muito satisfatório. Ao longo do primeiro
ano de atuação, o Sistema AABB só teve ganhos
18
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e conquistas com este trabalho. Desejamos que o
Núcleo se fortaleça e se consolide ainda mais junto
aos clubes”, acrescentou.
Esta edição da Revista Dirigente traz uma entrevista
com a responsável pelo Núcleo, Vânia Koslyk Pontes,
graduada em Administração de Empresas e MBA em
Negócios Financeiros pela Fundação Getúlio Vargas.
Com 25 anos de atuação no Banco do Brasil, a
maior parte em agência como Gerente de Negócios
Empresariais, e passagem pela AABB Goiânia
(GO) como vice-presidente social, Vânia comenta

sobre o desafio em assumir o NUREV. “Acredito
que essas experiências profissionais favorecem a
gestão de equipe e me permitem um entendimento
mais qualificado sobre a realidade das AABBs e
agências de relacionamento. Como abebeana, atuo
com visão ampla no que diz respeito à importância
da continuidade das Associações que se mostram
viáveis, mesmo com os desafios e adversidades a
que costumeiramente estão expostas”.
FENABB: Qual foi o objetivo principal para a
criação do NUREV? Quais eram as expectativas?
Vânia: Em um mapeamento inicial, a FENABB
identificou 179 AABBs em processo de alienação
e/ou desativadas. Essas afiliadas necessitavam de
um tratamento especial, dadas as peculiaridades de
cada caso. Nesse contexto foi criado o NUREV, com o
objetivo de fazer a gestão dos clubes e dar tratamento
personalizado aos processos.
Como expectativas destacamos o foco na
reativação, a regularização de diversas pendências,
que inclusive fragilizavam a imagem do BB e
a otimização dos processos de movimentação
patrimonial das referidas sedes abebeanas.
FENABB: Durante este um ano de trabalho, o
setor é bastante demandado? Quais as principais
solicitações?
Vânia: À medida que as AABBs tomaram
conhecimento da criação do Núcleo, a busca por
orientações passou a ser crescente, nos mais
variados assuntos. Dentre eles, podemos citar:
orientações sobre processo de alienação; consulta
sobre demandas judiciais que envolvam AABBs
desativadas; processos de auxílio financeiro e
esclarecimentos e rotinas para a reativação de
AABBs.
FENABB: Qual é o desafio maior do Núcleo no
dia-a-dia junto aos clubes?
Vânia: Aproximar-se das administrações,
funcionários e gerentes, demonstrando a importância
da continuidade de uma AABB, tanto para a
comunidade quanto para os próprios funcionários;

encontrar na localidade, colaboradores dispostos
a realizar trabalho voluntário na revitalização das
AABBs. E sobretudo, no cenário de recessão na
economia interna, impactando em corte de despesas
e consequente, evasão de associados.
FENABB: O Núcleo faz um trabalho em parceria
com o Banco do Brasil? Se sim, como é o
relacionamento do BB com relação aos assuntos
demandados pela FENABB?
Vânia: Buscamos, desde o início, a aproximação
com a diretoria do Banco do Brasil responsável pela
análise e deferimento dos processos de alienação,
até então, a DIREF, visando atuar dentro do padrão
esperado pelo BB e obter maior assertividade e
agilidade nos processos e nos trabalhos em comum.
Também nos casos de AABBs sem diretoria
e poderes constituídos, é responsabilidade das
agências assumir a administração das afiliadas,
gerando a necessidade de realizar um trabalho de
forma estreita com o Banco do Brasil. Agora com
a reestruturação em algumas diretorias do Banco
iremos trabalhar junto a Diretoria de Governança de
Entidades Ligadas - DIREG e com a Diretoria Gestão
de Pessoas - DIPES.
FENABB: Qual a sua avaliação, do ponto de vista
da FENABB, durante este um ano de trabalho? Os
objetivos estão sendo alcançados?
Vânia: Foi e está sendo extremamente válida
a criação do NUREV, dado os diversos avanços
alcançados na reativação das AABBs, o zeramento do
antigo estoque de processos de alienação em análise
na diretoria do BB, a regularização de pendências
legais e a internalização de recursos que estavam em
desacordo com os normativos vigentes.
Além dos resultados mensuráveis, a contribuição
que prestamos quanto à disseminação da importância
da continuidade de AABBs que se mostram viáveis,
favorece o fortalecimento do Sistema AABB. Destaco
que os bons resultados alcançados foram possíveis
pelo engajamento da equipe, pela grande colaboração
da diretoria e demais equipes da FENABB, CESABBs
e outros interlocutores.
Jan./Fev./Mar. de 2017
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FENABB APRESENTA NOVO PORTAL DO
PROGRAMA AABB COMUNIDADE
Com o objetivo de modernizar a comunicação entre
a FENABB, educadores e educandos do Programa, foi
lançado, no dia 17 de fevereiro, o novo portal do AABB
Comunidade. Com design aperfeiçoado, mais simples
e contemporâneo, o novo site permite uma navegação
fácil e intuitiva, facilitando acesso às notícias e
informações.
Vale ressaltar que, assim como o site da FENABB, o
portal do Programa está todo na linguagem responsive,
ajustável para aplicativos móveis com diferentes
tamanhos de tela, como tablets e smartphones.
O novo site traz, entre outros, conteúdos de
atividades lúdicas desenvolvidas pelo Programa.
Conheça o novo portal pelo endereço: www.
aabbcomunidade.com.br.

MANTENHA O RELATÓRIO ANUAL E CADASTRO
DE AABBS ATUALIZADOS
Com o objetivo de melhor direcionar ações
para o atendimento às AABBs, a FENABB solicita
aos dirigentes que mantenham o Relatório Anual e
Cadastro atualizados anualmente, ou sempre que
necessário. Para tanto, o usuário precisará fazer
login na Área Restrita do site da FENABB e acessar
o ícone Cadastro / Relatório Anual, à esquerda da
tela.
A atualização do Relatório requer o registro de
todos os dados e dos documentos digitalizados (em
PDF) e anexados. Com esse armazenamento inicial,
as atualizações dos próximos exercícios ocorrerão
apenas nos dados variáveis e nas atualizações de
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alguns documentos que possuem validade ou
vencimento, uma vez que o sistema importará as
demais informações.
Manter o cadastro e relatório anual atualizados
é pré-requisito para obtenção de auxílios
financeiros dos programas da FENABB.
Caso a AABB nunca tenha efetuado/
preenchido seu cadastro, será necessário entrar
em contato com a Gerência Financeira - GEFIN
pelo telefone 0800.704.2106, opção 2, para obter
as informações e orientações necessárias para ter
o acesso.

AABB

Nos dias 24 e 25 de março, associados da
AABB Campo Grande (MS) participaram de
uma “clínica de Futevôlei” ministrada pelo
jogador Vinicius Sousa, jovem atleta que
coleciona diversos títulos na modalidade, como
três Copas do Brasil, dois títulos brasileiros e
um título mundial.

DESTAQUES NA

CLÍNICA DE FUTEVÔLEI É
PROMOVIDA NA AABB CAMPO
GRANDE (MS)

DIRIGENTE DA AABB SALVADOR
(BA) PARTICIPA DE PRÊMIO
MELHORES DO ANO
No dia 17 de fevereiro, o presidente da AABB Salvador
(BA), Zaki Chagouri Ocke, esteve presente na cerimônia
de premiação Melhores do Ano – 2016, promovido
pela Emissora Brasil, após ser indicado na categoria:
Personalidade Baiana. O evento foi realizado no
auditório da Universidade Católica de Salvador – UCSal
e também enalteceu o trabalho de atletas, professores
e dirigentes do estado.

AABB SÃO JOÃO DO PIAUÍ (PI)
CONQUISTA ISENÇÃO NAS TAXAS
DE IPTU E ALVARÁ
Em janeiro deste ano, o prefeito de São João do
Piauí (PI), José Lincoln Sobral Matos, assinou uma
portaria que garante a isenção nas taxas de IPTU e
alvará para a sede abebeana da cidade. A conquista
veio a partir do reconhecimento do clube enquanto
instituição sem fins lucrativos e destinada para a
prática esportiva, o lazer e a recreação.

AABB BELÉM (PA) FESTEJA
89 ANOS DE FUNDAÇÃO COM
ALEGRIA
Para festejar o aniversário de 89 anos, a afiliada de Belém
(PA) recebeu associados em sua sede campestre, no dia
12 de março, para desfrutar de atividades variadas como
animação para as crianças com Tio Fera e Cia, Aulão de
Zumba e Banda Signus.

Jan./Fev./Mar. de 2017
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AABB
DESTAQUES NA

EX-ATLETA DA AABB FRANCA
(SP) INTEGRA TIME DE VÔLEI
NOS EUA
A jogadora de vôlei Pâmela Moreira, 18
anos, que iniciou sua trajetória na AABB
Franca (SP) aos 10 anos, foi selecionada
para cursar, desde janeiro, Educação Física
nos EUA e representar a equipe de voleibol
da Fort Hays State University, em Kansas,
nos Estados Unidos.

ABEBEANO DE SANTA CRUZ
DO SUL (RS) É DESTAQUE EM
COMPETIÇÃO
Entre os dias 19 e 26 de março, Juliano Kommer,
associado da AABB Santa Cruz do Sul (RS) e
integrante do Programa de Apoio ao Atleta da
FENABB, conquistou nas etapas do Circuito Sesc
de Corridas, realizadas nas cidades de Caxias do Sul
(RS) e Santa Maria (RS) a 2° colocação no ranking
geral, categoria 5km.

TORNEIOS DE TRUCO E TÊNIS
DE MESA ADULTO E INFANTIL
AGITAM AABB CALDAS NOVAS
(GO)
Entre os dias 28 e 30 de março, a sede abebeana
de Caldas Novas (GO) realizou os Torneios de Truco
e Tênis de Mesa Adulto e Infantil. As celebrações
esportivas congregaram amantes dos esportes de
variadas faixas etárias.

AABB CANARANA (MT) SEDIA
COMEMORAÇÃO DOS 35 ANOS
DA AGÊNCIA DO BB
Para festejar os 35 anos de fundação da
primeira agência do BB em Canarana (MT),
a sede abebeana local recebeu colegas
aposentados e da ativa para atividades de muito
congraçamento, como almoços e jantares. Além
disso, também foi realizada uma caminhada
pelos principais pontos turísticos na cidade e
visita à agência.
22
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GABRIELA DENSER

LEI Nº. 13.019/2014 – NÃO
SE APLICA ÀS ASSOCIAÇÕES
PRIVADAS
A Lei nº. 13.019 de 2014 trata da parceria entre a Administração
Pública e as organizações da sociedade civil, ou seja, entidades do
Terceiro Setor da Administração Pública, também denominadas de
Entes de Cooperação.
De tal sorte, a legislação se destina à regular as parcerias a
serem firmadas entre o Poder Público e as entidades do Terceiro
Setor, como por exemplo, Organizações da Sociedade Civil,
Serviços Sociais Autônomos - Sistema “S” (SESC, SENAI), dentre
outros.
A doutrina em Direito Administrativo divide os Entes de
Cooperação em: serviços sociais autônomos; entidades de apoio;
organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse
público.
Nesse diapasão, embora sejam pessoas jurídicas de direito
privado e não pertencentes à Administração Pública, as relações
entre tais entidades e o Estado, muitas vezes, envolvem recursos
públicos, justificando a incidência parcial de normas de direito
público, bem como a necessidade de controle realizado pela
Administração Pública e o Tribunal de Contas.
As Associações Atléticas Banco do Brasil, regidas pelo
Código Civil e pertencentes ao Sistema Banco do Brasil não estão

sujeitas ao controle da Administração Pública, motivo pelo
qual não realizam licitações; não prestam contas ao Tribunal
de Contas, dentre outros aspectos.

Ademais, as AABBs são pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, espalhadas por todo o Brasil,
destinando-se a promover o bem-estar de seus associados e
dependentes, assim como promover o bem-estar da comunidade,
conforme se verifica em seus Estatutos Sociais.
O Programa AABB Comunidade – em amplo exercício por
diversas Associações – fundamenta-se justamente na promoção
do bem estar da comunidade local, desenvolvendo atividades
culturais, esportivas e educacionais para a comunidade, sem
qualquer relação com as atividades exercidas pelo Terceiro Setor.
Em razão disso, não há que se falar em Organização da
Sociedade Civil no âmbito das AABBs, motivo pelo qual é
descabida qualquer exigência de adequação às normas contidas
na Lei nº 13.019/2014.
Para fins de esclarecimento, elaboramos a tabela abaixo, a
qual diferencia o setor público do setor privado.

1) Pessoas jurídicas de direito PÚBLICO

2) Pessoas jurídicas de direito PRIVADO

As pessoas jurídicas de direito público dividem-se em:

São pessoas jurídicas de direito privado:

1.1) Pessoas de direito publico INTERNO:
• União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios;
• as autarquias (incluindo as associações públicas);
• as demais entidades de caráter público criadas por lei. Ex:
fundações públicas.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

1.2) Pessoas de direito publico EXTERNO:
• Estados estrangeiros. Exs: Alemanha, EUA.
• Pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Exs: ONU, OIT, Santa Sé.

Desta feita, não é razoável que os entes Municipais exijam
dos clubes alterações estatutárias ou modificações nos
contratos do Programa AABB Comunidade em detrimento da lei
supramencionada, a qual não se aplica às AABB´s.

JURÍDICO

ANDREA DENSER

ARTIGO

POR WALTER DENSER

as associações;
as sociedades (simples ou empresárias);
as fundações;
as organizações religiosas;
os partidos políticos;
as EIRELI (empresas individuais de responsabilidade limitada).
Obs: a doutrina afirma que esse rol, previsto no art. 44 do CC, é
exemplificativo, podendo ser reconhecidas outras pessoas jurídicas de direito privado (enunciado 144 da Jornada de Direito Civil).

Maiores esclarecimentos a respeito do assunto poderão ser
obtidas em consulta formal ao Jurídico da FENABB (juridico@
fenabb.org.br).
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