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"Somos todos 001"

JENAF 2018 é sucesso

PALAVRA DO PRESIDENTE

E

m sintonia com as exigências da era digital e da sustentabilidade, conforme anunciamos na última
edição dessa revista, a FENABB passou a disponibilizá-la também no formato digital no seu site e
no App.

Nessa Edição Especial de agosto, a revista traz a realização da Jornada Nacional de Funcionários
do Banco do Brasil, a JENAF 2018, realizada na AABB Brasília, no período de 02 a 05 de agosto de 2018, um
evento que consolida a parceria do sistema AABB com o Banco do Brasil.
O Sistema AABB vem trabalhando com afinco para ofertar lazer, diversão e qualidade de vida aos funcionários do Banco do Brasil e o sucesso dessa JENAF, ratificado por todos os participantes, materializa esse esforço. No entanto, queremos conclamar a todos e a cada um dos colegas que ainda não são associados de uma
AABB, que estamos esperando de braços abertos, da mesma forma que a AABB Brasília fez nessa jornada.
Como bem disse o Diretor Reinaldo, a AABB é a casa do funcionário do Conglomerado Banco do Brasil e
por consequência precisa ser prestigiada pelo seu corpo funcional, não havendo maneira mais adequada do
que se tornando associado para desfrutar de todos os benefícios.
Finalmente ressalto a minha felicidade pela realização de mais uma expressiva Jornada, restando-me, portanto, apenas palavras de agradecimento. São tantas pessoas
que contribuíram para o sucesso da JENAF, como toda diretoria e funcionários da
AABB Brasília, na pessoa do Presidente, Batata. Estendo o meu muito obrigado, aos
amigos da DIPES que une a FENABB ao Banco do Brasil nesta forte parceria. Aos
colaboradores da FENABB que se dedicaram tanto para o sucesso desta etapa, às
Superintendências Estaduais e aos CESABBs, que se desdobraram para formar as
equipes de suas delegações e a cada um dos participantes pela disponibilidade,
empenho e dedicação.
Estamos firmes para a próxima edição.

Forte abraço!
Rene Nunes dos Santos
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Abertura oficial
da JENAF 2018
reúne mais de 1.000 pessoas

U

ma festa da família Banco do
Brasil! Assim foi a abertura da
Jornada Esportiva Nacional de
Funcionários do BB – JENAF
2018, realizada no dia 3 de agosto, no Salão Social da AABB Brasília (DF). O evento
iniciou por volta das 19h, reunindo atletas,
familiares, autoridades e associados da
AABB, todos num clima de muita amizade e
descontração.
O primeiro a entrar em cena foi o carismático FENABBINHO que, ao som de “Superfantástico”, da Turma do Balão Mágico,
desfilou pelo salão cumprimentando os participantes e arrancando aplausos pela sua
alegria e animação.
A tribuna de honra da noite foi composta
por Rene Nunes dos Santos, Presidente da
FENABB; José Caetano de Andrade Minchillo, Diretor de Gestão de Pessoas do Banco
do Brasil; Reinaldo Yokoyama, Diretor de
Distribuição do Banco do Brasil; Nelson
Vieira Filho (Batata), Presidente da AABB
anfitriã; Tarcísio Hubner e João Pinto Rabelo
Júnior, Vice-Presidentes do BB; Euber Faria,
representando a Superintendência Estadual
do Distrito Federal; Dermilson Garcia Souza
e Augusto Parisi Ticianeli, Superintendentes
Estaduais do BB no Amazonas e Pará; Marcel Juviniano Barros, Diretor de Seguridade
da PREVI; Haroldo do Rosário Vieira e Reinaldo Fujimoto, Presidentes dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, respectivamente; Sheilla Castro, Embaixadora do Esporte do BB,
campeã olímpica no voleibol, além de Gustavo Boeira da Silva, Jezreel Agra Cordeiro,
Pedro Carvalho Martins e Pedro Paulo Campos Magno, Vice-Presidentes da FENABB.
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As delegações representantes das 30 superintendências estaduais participantes perfilaram-se uma após
outra, levando as cores do Banco do Brasil ao Salão da AABB Brasília. Todos uniformizados entoaram o Hino
Nacional e acompanharam o acendimento da pira olímpica, realizado pela Embaixadora do Esporte do BB
Sheilla Castro e pela atleta da delegação de Mato Grosso do Sul, Sônia Aparecida Zoti.
O atleta Eduardo de Oliveira Chaves, que defende a delegação do Rio Grande do Norte na modalidade de
Tênis de Mesa masculino, realizou o juramento do atleta.
Em sua fala o Presidente Batata agradeceu a presença de todos. “Sejam muito bem-vindos à Brasília. Recebê-los em nossa AABB é motivo de muita alegria para todos nós”, disse.

4

Edição Especial | Agosto de 2018

Edição Especial | Agosto de 2018

5

ESPECIAL JENAF 2018

6

Edição Especial | Agosto de 2018

Somos a família BB que se reúne
para se divertir. Quero ver muita
diversão, suor e amizade este final
de semana. Bons jogos para todos”.
Rabelo Junior,
Vice-Presidente do BB

José Caetano de Andrade Minchillo, Diretor do BB,
agradeceu à FENABB e à AABB anfitriã. “É emocionante ver tudo isso. Todos aqui já são vitoriosos. Parabéns
a todos”.
A Embaixadora Sheilla congratulou a todos os presentes, campeões das JESAFs, e desejou boa sorte aos
atletas.
O Presidente Rene cumprimentou os amigos da
tribuna e mencionou os parceiros que possibilitaram
a realização de uma Jornada tão bonita. “Que os próximos dias de jogos sejam de muita competição, mas
também de companheirismo, amizade e qualidade de
vida. Que todos retornem para as suas bases mais leves”, afirmou.

Somos todos 001. É muito bom estar
em Brasília nessa confraternização
que só o BB pode fazer. Continuem
praticando e amando o esporte.
Parabéns a todos por esta brilhante
Jornada”.
Tarcísio Hubner,
Vice-Presidente do BB
Edição Especial | Agosto de 2018
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CONFRATERNIZAÇÃO

JENAF

Edição Especial | Agosto de 2018

9

ESPECIAL JENAF 2018

JENAF
2018
O Desafio dos campeões
A

s disputas nas modalidades futebol minicampo masculino; vôlei
de areia 4×4 misto;
tênis de mesa (masculino e feminino); tênis simples (masculino e
feminino) e sinuca foram bastante
acirradas. Além da prática esportiva, a diversão, a integração e o
congraçamento estiveram presentes em todos os cantos do clube.
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Estandes de Parceiros na JENAF
Todos os anos, entidades parceiras do Sistema AABB montam
estandes na JENAF. A ideia é, além
de fortalecer o evento, prestar serviços ao público atendido por essas instituições.
Esse ano montaram espaços
na AABB Brasília (DF), sede do
evento, a Associação Nacional

dos Funcionários do Banco do Brasil
(ANABB), a Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) e o BB Seguro Auto, além da própria
FENABB.
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José Rubens Lavandeira - Vice-Presidente do
CESABB-SP - "Um evento muito organizado e
bastante animado. A alegria dos participantes foi
visível na JENAF. Parabéns aos organizadores. A
festa foi espetacular", declarou.
Chico Paulino - Conselheiro Fiscal da FENABB
- "Um evento muito animado. Parabéns a AABB
Brasília e a FENABB pela organização. Essa edição
conseguiu superar as demais JENAFs. O Sistema
AABB é sempre um grande sucesso", disse.

Cristina Pinto dos Santos - Presidente do CESABB-AM "A
JENAF 2018 reuniu esporte, alegria, amizade, confraternização, entre outros inúmeros ingredientes que tornaram o
evento bastante agradável. O nosso objetivo é trazer mais
atletas da nossa região na próxima edição", declarou.

Yezious Antonius
Araújo - Delegação
de Sergipe (Tênis
de Mesa) - "Um
evento muito top
que estreita os laços
entre as delegações. Parabéns aos
organizadores pelo
excelente nível de
qualidade.
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Marcelo Silveira Delegação do Paraná
(Sinuca)
Um evento show de
bola. Parabéns aos
organizadores. A minha nota não é 10, é
11. O nível dos atletas melhorou e isso
deixou as disputas
mais acirradas. Isso
é muito bom", disse.

DEPOIMENTOS

JENAF

Eduardo Cardoso - Delegação de Santa Catarina (Presidente da AABB Florianópolis) - "Esta é a terceira JENAF que
participo, e a cada ano que passa o evento me surpreende.
O Sistema está cada vez mais forte. Este evento vem cada
vez mais coroar a parceria entre as delegações. Parabéns
à FENABB e à AABB pelo excelente nível de organização",
declarou.

Nelson Vieira Filho (Batata) - Presidente da AABB Brasília (DF).
"Para nós, da AABB Brasília, é uma grande alegria e satisfação
receber as delegações e funcionários do BB para a realização
dessa Jornada Esportiva. Entendemos que o motivo maior
desse evento é a grande integração da Família BB através de
competições esportivas. A alegria, animação e espírito esportivo
dos participantes são contagiantes e contribuíram demais para
o sucesso do evento", pontuou.

Pedro Paulo Campos Magno - Vice-Presidente da FENABB e
Coordenador Geral do Evento. " De acordo com depoimentos
dos partipantes, a JENAF extrapolou as expectativas de todos.
A estrutura da AABB favoreceu muito o evento. O trabalho em
equipe, por parte dos organizadores, é o que fez o sucesso do
evento. Parabéns a todos que nos ajudaram na organização e as
todas delegações pela brilhante atuação! Que venha a próxima
edição da JENAF", pontuou.

Cláudio Marques de Almeida - Presidente do CESABB-TO.
"Esse ano a JENAF teve um estreitamento maior entre as
delegações. O centro de convivência proporcionou um
grande congraçamento. Sem dúvida, esta foi a melhor
organização que já tivemos nas JENAFs. Um evento
excelente", disse.
Edição Especial | Agosto de 2018
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Dever cumprido
e gostinho de quero mais

CLIMA DE CONFRATERNIZAÇÃO E AMIZADE MARCA O
ENCERRAMENTO DA JENAF 2018

A

o longo dos três dias
de evento, foram disputados 46 jogos de
futebol
minicampo,
66 de sinuca, 63 de vôlei de areia
4x4 misto, 108 partidas no tênis
de mesa masculino, 90 no tênis
de mesa feminino, 40 no tênis de
quadra feminino e 57 no tênis de
quadra masculino. Confira todos os
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resultados em www.fenabb.org.br.
A celebração de encerramento,
realizada no Salão Social do clube,
foi marcada por um conjunto de
sentimentos como alegria, dever
cumprido e gostinho de quero
mais para os cerca de 800 atletas que deram show nas partidas.
Certamente essa Jornada ficará na
lembrança de todos, como sendo

um fim de semana dedicado exclusivamente ao esporte, lazer e
qualidade de vida.
Subiram ao palco o Presidente
da FENABB, Rene Nunes dos Santos, acompanhado do Vice-Presi-

dente Esportivo, Pedro Paulo Campos Magno; o Presidente da AABB,
Brasília, Nelson Vieira (Batata); o
Diretor de Distribuição do Banco
do Brasil, Reinaldo Yokoyama; os
Superintendentes Regionais do
Banco do Brasil, Marcos da Costa
Araújo e Euber Faria e o convidado
especial, o Embaixador do Esporte
do Banco do Brasil e bicampeão
Olímpico, Maurício Lima.
Em seu depoimento, Batata
parabenizou a todos os presentes
e enalteceu o trabalho em conjunto desenvolvido pelos amigos

da AABB anfitriã e a FENABB.
"Parabenizo todos os atletas pela
dedicação e motivação. Sem dúvidas, sem o congraçamento e
alegria da família Banco do Brasil, a JENAF não teria sido esse
sucesso”, disse.
O Embaixador do Esporte,
Maurício também fez uma saudação aos atletas e comentou
sobre o prazer em conviver com
um público tão animado. “O esporte é a melhor ferramenta de
inclusão social que temos na
atualidade. O Banco do Brasil

está de parabéns pela importância que dá à prática esportiva entre os seus funcionários," disse.
Reinaldo agradeceu em nome
dos funcionários da ativa, a todo
o Sistema AABB por serem a
casa do conglomerado Banco do
Brasil. "Meus cumprimentos aos
amigos da DIPES que também
não mediram esforços para realização deste evento. E ano que
vem estamos juntos para mais
um momento muito emocionante", declarou.

Campeão Geral
da JENAF
A delegação que conquistou o
título de campeã geral foi a do
Paraná, por ter acumulado o maior
número de pontos ao longo da
competição. Seguida de Santa Catarina e Distrito Federal.

RESULTADOS
MODALIDADE

CAMPEÃO

VICE-CAMPEÃO

FUTEBOL MINICAMPO - OURO

BRASÍLIA

MATO GROSSO

FUTEBOL MINICAMPO - PRATA

SANTA CATARINA

AMAPÁ

VÔLEI DE AREIA 4X4 MISTO - OURO

SANTA CATARINA

PARANÁ

VÔLEI DE AREIA 4X4 MISTO - PRATA

ESPÍRITO SANTO

PARÁ

TÊNIS SIMPLES MASCULINO - OURO

SÃO PAULO CAPITAL - Rogério Domingos da Silva

RIO GRANDE DO SUL - Lucas Scarparo

TÊNIS SIMPLES MASCULINO - PRATA

BRASÍLIA - Adilson Neudes Pereira de Oliveira

MATO GROSSO DO SUL - Laurinei Santos Amaral

TÊNIS SIMPLES MASCULINO - BRONZE

SÃO PAULO NORTE - Luiz Carlos Pansieri

ESPÍRITO SANTO - Marcos Júnior Gude

TÊNIS SIMPLES FEMININO - OURO

MINAS GERAIS - Paula Silveira Bemfeito

SANTA CATARINA - Luciana Cristina M Soares

TÊNIS SIMPLES FEMININO - PRATA

PARANÁ - Heloisa de Rosso

SERGIPE - Maria Cristina S Rodrigues

TÊNIS DE MESA MASCULINO - OURO

SANTA CATARINA - Raimundo Nonato R Teles

SERGIPE - Yezous Antonius Araújo

TÊNIS DE MESA MASCULINO - PRATA

RIO DE JANEIRO - Diego Correia Campos

PERNAMBUCO - André Flávio de Barros

TÊNIS DE MESA MASCULINO - BRONZE

MARANHÃO - José Silveira Ferreira

SÃO PAULO LESTE - Eduardo Albertin

TÊNIS DE MESA FEMININO - OURO

SÃO PAULO LESTE - Jaqueline de Castro Ishida

RONDÔNIA - Cassandra Cássia S Cardoso

TÊNIS DE MESA FEMININO - PRATA

BRASÍLIA - Louise Leal Cardoso

PARANÁ - Jane Zambão

TÊNIS DE MESA FEMININO - BRONZE

MATO GROSSO - Glecy Conceição Q D Frota

PIAUÍ - Lindinalva Neves Silva

SINUCA - OURO

PARANÁ - Marcelo Linhares da Silveira

PARAÍBA - Thardelly da Silva Beserra

SINUCA - PRATA

RONDÔNIA - Martonio Rodrigues de Carvalho

AMAZONAS - Adilberto de Souza e Silva
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Papel integrador

do esporte
A JENAF é esporte, união, amizade e também inclusão de diversos públicos. Como destaque, citamos o atleta da delegação
do Pará Alcinei Antônio Melo, que disputa no vôlei 4x4 misto.
O competidor demonstra que, para quem ama o esporte,
nem mesmo um problema locomotor representa um obstáculo.
“Esta é a nossa terceira participação na Jornada Nacional e, por
isso, estamos muito felizes. Jogamos para ganhar e celebrar a
qualidade de vida. Infelizmente não conseguimos chegar à final,
mas já nos consideramos vitoriosos. Sinto-me muito integrado
no esporte e quero continuar dando o meu melhor”, disse.

Destaque da JENAF 2018

no quesito animação
Valmir Pedro da Silva Filho, o famoso animador da delegação de Paraíba, foi um dos destaques da JENAF 2018
no quesito animação. Fôlego é com ele mesmo! Entre uma
pausa e outra, Valmir se orgulhava em encher o peito e entoar
em alto e bom som o nome da delegação paraibana. O entusiasta conquistou a simpatia do público que correspondia
com muitos gritos e aplausos.
“Me sinto honrado em poder participar das JENAFs. É a
terceira vez que participo, e essa edição teve um gostinho
especial, a turma estava mais animada. O que me motiva é
saber que os participantes se divertem com a minha alegria.
Que venham mais Jornadas e que eu tenha muita saúde para
continuar compartilhando os meus gritos”, brincou Valmir.
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QUER UMA BOA NOTÍCIA?
CONHEÇA O NOVO APLICATIVO DA FENABB
Mais praticidade para ler
nossas publicações

Baixe já o App “FENABB Publicações” e acompanhe as informações do Sistema AABB de forma rápida e fácil!
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