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N

ormalmente, na segunda metade do ano,
as AABBs estão com
suas agendas e programações repletas de atividades. São as competições esportivas, as recreações das férias do
meio do ano, atividades culturais
e mais uma infinidade de acontecimentos que movimentam as
afiliadas.
Na Revista Dirigente AABB destacamos a Jornada Nacional
de Funcionários do Banco do Brasil - JENAF, acontecida
em São Paulo, no último mês de outubro, quando mais de
900 atletas, funcionários da ativa do Banco do Brasil, se
reuniram para uma grande festa nacional do esporte. As
imagens selecionadas retratam um pouco da grandeza do
evento, onde a alegria e a amizade uniu e contagiou a todos.
No quadro abebeano de coração, uma justa homenagem
ao Superintendente do Banco do Brasil no Mato Grosso do
Sul, Sandro Grando, que está sempre presente nos eventos
do Sistema AABB, com seu tradicional apoio e incentivo,
que fazem a diferença junto ao funcionalismo e associados
das AABBs, não só no Mato Grosso do Sul, mas por todos
os lugares desse Brasil, onde ele já trabalhou pelo BB.

APP FENABB
Fique por dentro
das notícias
da FENABB e
das AABBs.
Disponível
para todas as
plataformas.

Dicas de saúde, como o cuidado com o verão e os efeitos
dos raios solares, são informações oportunas para um lazer com qualidade de vida, principalmente em função das
muitas atividades ao ar livre que o associado dispõe nas
AABBs, como as esportivas, piscinas ou o simples lazer com
familiares e amigos.
Esta edição traz, ainda, ideias sobre datas comemorativas,
em especial o Natal e o Réveillon, além de um artigo jurídico
sobre regras e informações relevantes do mundo da terceirização de serviços nas AABBs.
E não se esqueça que algumas matérias estão acompanhadas do QR CODE, que possibilita o acesso a muitas outras
informações ou dados sobre aqueles assuntos apresentados na Revista.

FENABB - Federação Nacional de AABBs
Produção:
Núcleo de Comunicação
Responsável:
Rafael Gadelha
Redação e Correspondência
FENABB – Federação das AABB SDS Ed. Boulevard
Center, 3º andar CEP: 70.391-900 – Brasília (DF)
Tel.: (61) 2106 1100 | 0800.704.2106
www.fenabb.org.br/ fenabb@fenabb.org.br

Continue encaminhando pautas com os eventos, curiosidades e outras novidades que estão acontecendo aí no clube.
Elas serão analisadas para inclusão nas próximas edições
da Revista e/ou em nossos canais de comunicação (sites,
redes sociais e newsletter). Os endereços eletrônicos para
envio são: sisfenabb.fenabb.org.br < NUCOM < Solicitação de
Notícias < Cadastrar Notícia/Pauta, ou fenabb@fenabb.org.br.
Boa leitura.
Rene Nunes dos Santos

ENTREVISTA
Autora: Mônica Lopes

FOFÃO
EMBAIXADORA DO ESPORTE DO BB
E

stimular a prática esportiva é um dos
maiores atributos das Associações Atléticas Banco do Brasil - AABBs. Nesta edição
da Revista Dirigente, temos a alegria de
trazer uma entrevista com Hélia Rogério de Souza
Pinto, mais conhecida como Fofão, ex-jogadora de
voleibol brasileiro, que atuava como levantadora.
Pela Seleção Brasileira, de 1991 a 2008, disputou
340 partidas e esteve presente em cinco edições
consecutivas dos Jogos Olímpicos, iniciando em
1992, sendo hoje a única mulher do vôlei brasileiro
a participar de cinco jogos olímpicos conquistando
três medalhas, sendo duas de bronze e a inédita de
Ouro em Pequim 2008, vindo a ter uma carreira vitoriosa, jogando até os 45 anos de idade e totalizando
30 anos de carreira. Fofão, que teve sua história
estampada em um livro e documentário, hoje, é Embaixadora do Esporte do BB.
Confira, abaixo, a entrevista com a ex-atleta, que
revelou já ter ficado concentrada com a Seleção
Brasileira em várias AABBs.

Tendo como referência o seu início precoce no mundo do esporte, mais precisamente aos oito
anos, qual seu entendimento
sobre o período ideal para a iniciação esportiva?
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Eu acredito que não existe uma
idade ideal, lógico que quanto
mais cedo melhor porque você
acaba desenvolvendo habilidades
com o seu corpo, mas desde que
se respeite a faixa etária da crian-

ça para que ela não perca o gosto
pelo esporte. Eu sempre tive certeza que seria atleta e era o que
eu gostava de fazer, mas, com
certeza, com oito anos eu sempre
tinha o esporte como diversão e

oportunidade de ver de perto o
treinamento da Seleção Brasileira.

com o tempo eu decidi que seria
minha profissão.
Atividade esportiva e qualidade
de vida estão interligados! Você
pode nos falar um pouco sobre
essa relação?
Foram duas coisas que eu aprendi muito cedo, seja qual for a atividade física que você faça, se não
existir um cuidado com o seu corpo você não vai obter o resultado
que deseja. O bom desempenho
de um esportista está muito ligado a uma boa alimentação, ao
descanso e em saber que o seu
corpo é o seu instrumento de
trabalho. Quando você tem essa
mentalidade, pode ter certeza que
o saldo é positivo e o seu corpo
agradece.

Atletas de alto rendimento e consagrados por resultados expressivos podem ser considerados
grandes líderes se analisarmos
suas características pessoais e
ensinamentos que transmitem
ao público. Diante dessa responsabilidade, você considera positiva a apresentação de esportistas
profissionais em eventos que
reúnem atletas amadores? Algum atleta ou equipe inspirou
sua caminhada?
Essa proximidade com atletas
amadores eu vejo de uma forma
muito positiva. Eu sinto que nós,
atletas profissionais, causamos
uma espécie de inspiração. Essa
possibilidade de poder estar perto de alguém que eu admiro, ou
que eu sou fã, ou que só via pela
televisão e parecia tão distante, e,
de repente, estamos ali do lado
dessas pessoas. Eu tenho certeza
que nossas palavras, além de motivar, causam uma transformação
naquele dia e, quem sabe, na vida
delas. No meu tempo, esse contato era mais difícil e eu senti muita
falta de que isso um dia fosse
possível acontecer, por isso que
eu tenho o maior respeito com
qualquer pessoa que se aproxime
de mim. Mas quando eu tive essa
possibilidade eu admirava demais

o Maurício Lima, que foi minha
inspiração como levantadora.
Quando eu o conheci e vi que
como pessoa era mais incrível
ainda, foi maravilhoso. Hoje em
dia somos grandes amigos.
5) Diante de uma carreira coroada de títulos nacionais e internacionais, você considera que os
clubes nos quais você treinava
contribuíram para o seu progresso no esporte?
Foram fundamentais, porque nos
clubes é o lugar onde nos aprimoramos para conquistar um lugar
na seleção. É no clube que conseguimos evoluir e nos destacar.
Acredito que a importância do
clube é essencial na vida de um
atleta e sou muito grata a todos
os clubes por onde passei.
6) Diante da importância dos
clubes na formação de atletas
olímpicos ou não, que mensagem
você deixaria para os Gestores de
AABBs?
Que cuidem do esporte com muito carinho, que eles entendam que
se você apresentar o esporte para
uma criança ou para qualquer
pessoa que queira praticar esporte você estará agregando valores
que eles levarão para o resto da
vida. Mostrar que o esporte transforma a vida e só agrega coisas
boas. Isso não tem preço!

Como Embaixadora do Esporte do BB, você já participou de
cerimônias de abertura e encerramentos de grandes campeonatos esportivos realizados pelo
Sistema AABB, como é o caso
do Campeonato de Integração
Nacional dos Funcionários Aposentados – CINFAABB. Além
desses eventos, você teve alguma outra experiência com a rede
de AABBs?
Sim. Já ficamos concentradas várias vezes nas AABBs, e foi muito
bom pois tínhamos contato direto
com as pessoas que frequentavam o local e elas tinham a
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INSTITUCIONAL
Autora: Larissa Paulo

Programa em Tucuruí estampará a

Agenda do AABB
COMUNIDADE 2020
No dia 10 de setembro, a FENABB anunciou os melhores colocados no
Concurso Agenda AABB Comunidade 2020. Com o tema “Educar para
transformar”, o certame enalteceu a criatividade de alunos e professores. Na categoria foto, o 1º lugar foi conquistado pelo Programa em
Tucuruí (PA). Além disso, também foram selecionados 12 desenhos e 12
histórias em quadrinhos (HQs) para compor a agenda.
Esta edição do concurso envolveu 117 AABBs. Foram
enviadas 296 fotos, 262 desenhos e 247 HQs.
Para acessar a matéria completa com todos os trabalhos que irão compor a agenda, é só posicionar a
câmera do celular no QR code ao lado.

OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS:
Processo Eleitoral e Aprovação do Plano de Ação e
Proposta Orçamentária de 2020
Alertamos aos Dirigentes e responsáveis por aquelas AABBs
que possuem estatuto adequado ao modelo padrão aprovado
pela FENABB/BB e cujo mandato da atual diretoria vencerá em
31/12/2019, da necessidade de iniciarem os procedimentos necessários à realização do processo eleitoral. Para tanto, deverão
observar no estatuto e regulamento de eleições, as providências
a serem adotadas, tais como: a constituição de comissão eleitoral, publicação de edital de convocação das eleições, prazos
para registro das chapas concorrentes e, por fim, a publicação
de edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária para a
eleição da nova diretoria para o quadriênio 2020/2023. A Assembleia Geral deverá ser realizada, impreterivelmente, até o dia
30/11/2019. A posse da nova diretoria ocorrerá no dia 01/01/2020.
Outra obrigação estatutária diz respeito à realização de Assembleia Geral Ordinária para aprovar o Plano de Ação e a Proposta
Orçamentária de 2020, onde deverá constar a programação esportiva, cultural e social do Clube, bem como as obras, reformas,
melhorias e estimativas de despesas e receitas para o próximo
exercício.
AUTORA: MÔNICA LOPES
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Conselho Fiscal da FENABB
No terceiro trimestre de 2019, com
o objetivo de analisar as contas
dos meses de junho e julho, os
representantes do Conselho Fiscal da FENABB se reuniram, nos
dias 31 de julho e 4 de setembro,
na sede da Federação. Os demonstrativos foram aprovados
por unanimidade.
Os dois encontros reuniram o
Presidente do Conselho Fiscal,
Reinaldo Fujimoto, acompanhado dos titulares José Augusto
de Oliveira e Maurílio Gomes de
Oliveira; dos suplentes Francisco
Paulino de Carvalho e Regina Fátima de Souza Cruz; o representante do Banco do Brasil, André
Sereno, e o Gerente Financeiro da
Federação, Duílio Ribeiro.
AUTORA: MÔNICA LOPES

Associados comunitários podem
INGRESSAR NA

COOPERFORTE

Em 30/08/2019, a Assembleia Geral Extraordinária
da COOPERFORTE aprovou a reforma de seu Estatuto Social, estendendo aos associados das AABBs
a possibilidade de ingressarem no quadro social da
Cooperativa, mesmo que não sejam funcionários ou
aposentados do Banco do Brasil.
Após a aprovação dessa reforma estatutária pelo
Banco Central, a COOPERFORTE buscará parceria
com as AABBs para abordagem a esse novo público, apresentando seu portfólio de produtos e diferenciais do sistema cooperativista, visando atrair
novos associados.
A associação à Cooperativa pode ser feita de
maneira simples e segura, por meio do APP
COOPERFORTE, disponível nas lojas Apple
Store e Google Play. Além de encaminhar a
documentação necessária (cópia do RG ou CNH,
do comprovante de renda e da carteira social da
AABB ou de outro documento que comprove o
vínculo com o clube), que pode ser enviada pelo
próprio APP, o interessado deverá integralizar a
cota de capital de R$ 50,00, com pagamento
por cartão de crédito ou boleto bancário.
Segundo o diretor-presidente da COOPERFORTE, Edson Monteiro, “o objetivo é ampliar o
quadro social da Cooperativa, trazendo também
esse público de diferentes origens, que convive regularmente com nossos associados e faz
parte da família abebeana, disponibilizando a
todos as vantagens e benefícios proporcionados por uma cooperativa de crédito”.
Além de crédito com taxas altamente competitivas e investimentos com remuneração diferenciada, a COOPERFORTE distribui sobras
anuais a seus associados, na proporção dos negócios realizados a cada exercício. Ao longo de seus
35 anos de existência, a COOPERFORTE distribuiu
sobras equivalentes a R$ 1,3 bilhão, em valores atualizados, a seus associados.
Para os que tomam crédito, as sobras representam o
recebimento de volta de parte dos juros pagos. Para
os que investem, as sobras, adicionadas à remuneração calculada diariamente, elevam a rentabilidade
das aplicações a patamares ainda mais atrativos. Em
2018, por exemplo, após a distribuição das sobras, a
rentabilidade dos investimentos na COOPERFORTE

alcançou 8,3930% ao ano, equivalente a 130,71% do
Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
Você, sócio comunitário da AABB, programe-se para
se associar à COOPERFORTE e usufruir também
dos benefícios do Clube de Compras e dos Convênios Educacionais disponibilizados aos associados.
Acesse o site www.cf.coop.br e conheça mais sobre a
COOPERFORTE. Associados que indicam amigos ou
familiares para se associarem à Cooperativa recebem
2 mil pontos Livelo a cada associação efetivada, no
Programa Roda de Amigos.
Edição nº 88 | Julho a Setembro de 2019
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ABEBEANO DE CORAÇÃO
Autor: Pedro Ângelo Cantanhêde

Abebeano
Sandro Jacobsen Grando

de Coração

E

star em constante comunhão com as AABBs
é de extrema importância para diversos cargos
do Banco do Brasil. Quem segue
isso a fundo, nunca deixando de
lado o compromisso e dedicação
para com o Banco e as Associações, é Sandro Jacobsen Grando,
que, desde cedo, tem uma história com a rede abebeana.
Ele foi escolhido como o Abebeano de Coração dessa edição da
Revista Dirigente, e vem para servir de exemplo e inspirar aqueles
que buscam uma maior integração entre o Banco do Brasil, suas
ações e o Sistema AABB.
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa
Catarina e Tocantins. Esses foram
os estados que fizeram parte do
caminho percorrido por Sandro
Jacobsen Grando até chegar no
cargo de Superintendente Estadual do Banco do Brasil no Mato
Grosso do Sul, função que ocupa
desde janeiro de 2019. Em todos
os seus cargos, ele sempre levantou a bandeira de reconhecer o
valor das AABBs.
A história de Sandro com as
AABBs começou muito cedo.
Aos 14 anos, para ser mais específico, quando se tornou Menor
Aprendiz no Banco em Ronda
Alta (RS), sua cidade natal. Se
associou à AABB no mesmo ato
em que assinou o contrato de seu
novo cargo.
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E a Associação passou a fazer
parte da rotina do jovem. “A AABB
era a segunda casa de todos nós,
colegas do BB. Frequentávamos
o clube quase que diariamente”,
contou, ao narrar o começo de
sua trajetória abebeana. A partir
disso, seu crescimento dentro do
Banco do Brasil veio gradativamente.
Como Superintendente Regional
em Chapecó (SC), cargo que
ocupou entre julho de 2014 e
agosto de 2015, fez sua primeira
grande ação dentro do clube: realizou, com ajuda do CESABB-SC
e da AABB São Miguel do Oeste,
a primeira edição da Jornada Esportiva Estadual de Funcionários
do Banco do Brasil – JESAF da
região. O evento acontece anual-

mente e, atualmente, reúne centenas de funcionários em uma
AABB do estado.
Em 2018, Sandro assumiu a
Superintendência Estadual do
Tocantins. Lá, era frequentador
assíduo da AABB Palmas, onde
também fez mudanças. “Reativamos o futebol dos funcionários,
e tivemos bons exemplos de
integração Banco e AABB, em
Palmas, Araguaína, Guaíra, Paraíso, Miracema, Porto Nacional e
outras”, afirmou.
Mas em 2019, mais uma vez
Sandro mudou sua rota. Agora,
a AABB Campo Grande se tornou sua nova área de atuação (e
lazer), tendo assumido o cargo
de Superintendente Estadual do

Mato Grosso do Sul. Ele conta que, desde o
começo, já foi muito bem recebido pela Associação da capital, e que, com sua ajuda,
já implantou um projeto para os funcionários
do Banco no estado, o MS Saudável, pensando na saúde dos bancários.
“Vejo no Sistema AABB um grande parceiro
do Banco, para lazer dos funcionários e familiares, para os clientes, para mais negócios e
relacionamentos”, finalizou Sandro.
Funcionário do BB há 33 anos, Sandro
Grando nunca deixou de apoiar, integrar e
valorizar as Associações, não importando
seu cargo atual ou em que parte do Brasil
ele esteja. A AABB sempre esteve junto a ele,
o acompanhando por cada nova designação,
cada novo estado e cada nova experiência.

Edição nº 88 | Julho a Setembro de 2019
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GESTÃO
Autor: Larissa Paulo

AABB Aracaju (SE) sedia
Cerrado BB
Entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro, a afiliada em Aracaju recebeu
as disputas do Cerrado BB – Jogos Regionais do Banco do Brasil. A competição congregou 117 competidores, representantes das AABBs Brasília (DF),
Goiânia (GO), São Paulo (SP), Vila Velha (ES), Vitória (ES) e a anfitriã, Aracaju, em disputas no futebol minicampo
(máster, supermaster e hipermaster).

Recital Solidário movimenta AABB
Fortaleza (CE)
No dia 18 de agosto, a afiliada em Fortaleza realizou mais uma edição do evento denominado
“Recital Solidário”. Na ocasião, cerca de 70 pessoas estiveram na plateia para apreciar o repertório comandado pelo pianista Felipe Adjafre,
com participações do baixista Sergio Melo e
do baterista Ferreira Brum. Além das canções
de extrema qualidade, foram arrecadados 70
quilos de alimentos não perecíveis, destinados
à Associação Beija-Flor, que oferece apoio e
atendimento gratuito a crianças e adultos com
fissura labiopalatina (lábio leporino). O Recital
é promovido mensalmente pela AABB.

AABB Maceió (AL)
inaugura Centro Médico
e Odontológico
No dia 24 de agosto, a afiliada em Maceió inaugurou o seu Centro Médico e
Odontológico, que prestará atendimento aos alunos do AABB Comunidade e
aos funcionários do clube. A unidade
leva o nome do Ex-Presidente da afiliada, Paulo Júlio, responsável por implementar o Programa em 1997. Diversas
autoridades prestigiaram a cerimônia.

10
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ACONTECEU NA

AABB
AABB Sumaré (SP)
participa do desfile do
7 de Setembro
No Dia da Independência
do Brasil, celebrado em 7 de
setembro, a AABB Sumaré
participou do desfile cívico
promovido pela Prefeitura Municipal. Mais de 5 mil pessoas
desfilaram pela principal via
da cidade, entre elas 55 abebeanos que representaram as
equipes de judô, futebol, capoeira e dança cigana.

AABB Teresina (PI) conquista
Taça Clube de Futsal
No dia 31 de agosto, as atletas da AABB
Teresina sagraram-se campeões da
Taça Clube de Futsal. A partida decisiva foi contra o JES. O time da afiliada
jogou pelo empate e levou a melhor
na disputa, após ter feito uma excelente campanha no torneio. A disputa
foi transmitida ao vivo pela TV Clube,
afiliada da Rede Globo no Piauí.

Noite de Queijos e Vinhos
é realizada na AABB Porto
Alegre (RS)
A AABB Porto Alegre promoveu, no dia 3
de agosto, mais uma edição da tradicional Noite de Queijos e Vinhos. O evento,
realizado no Salão Ipanema, contou com
um cardápio saboroso, assinado pelo
Barcelos Gastronomia, e também delícias
da Padaria do Pãozeiro. Também houve
sorteio de uma cesta de chocolates e vinhos da Com Cacau, e animação musical
do DJ Ivan Aune.

Edição nº 88 | Julho a Setembro de 2019
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GESTÃO
Autor: Larissa Paulo

Brinquedoteca na AABB
Uruguaiana (RS) é
sucesso entre as crianças
No mês de agosto, a afiliada em
Uruguaiana inaugurou um novo
espaço de diversão e lazer, a brinquedoteca, situada na pracinha
interna do clube. O espaço, destinado a crianças de 2 a 6 anos, foi
construído do zero, inteiramente
com recursos da afiliada. Entre os
brinquedos, estão escorregadores,
mesa de totó, balanços, piscina de
bolinhas e um quadro negro.

Cantor Guilherme Arantes se
apresenta nos 80 anos da AABB
Recife (PE)
Para celebrar os seus 80 anos de história, a
AABB Recife promoveu, no dia 27 de julho,
um animado Baile. Embalando o público
estimado em 850 pessoas, os grandes sucessos da noite foram a Orquestra Super
Oara, e o cantor Guilherme Arantes, que
trouxe os seus maiores hits. O artista, que
aniversariou no dia seguinte, ganhou o carinho do público, que cantou parabéns.

Presidente da AABB
Teresópolis (RJ)
conquista medalha no
Circuito BB de Corrida
No dia 4 de agosto, foi realizada
na praia de Copacabana o Circuito
Banco do Brasil 2019 – etapa Rio
de Janeiro. Entre os 4,2 mil atletas
que disputaram, destaque para o
Presidente da AABB Teresópolis,
Márcio Adriano de Paula Ferreira,
que conquistou o 1ª lugar no percurso de 5km.
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ACONTECEU NA

AABB

AABB Gramado/Canela (RS) realiza
doações para hospital local
Ajudar o próximo também é uma prática recorrente nas afiliadas pelo Brasil. No dia 25 de setembro, a AABB Gramado/Canela (RS) efetuou
a entrega de dois medidores de pressão com pedestal, para o Hospital Arcanjo São Miguel. Além
dos equipamentos, também foi doada parte do
lucro de um grande galeto realizado pelo clube,
no qual mais de 700 cartões foram vendidos. Cerca de 40 pessoas, dentre funcionários do clube e
associados, participaram da ação, desde a preparação da comida até a entrega.

AABB Caldas Novas (GO)
recebe o Circuito Agro do BB
No dia 12 de agosto, a afiliada em Caldas
Novas sediou o Circuito Agro - 2019, do
Banco do Brasil. O evento foi organizado
pela Superintendência e pela Gerência de
Agronegócios do BB com enfoque para a
formação do corpo técnico, a fim de qualificar os profissionais envolvidos nessa área e
melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos clientes do segmento. Participaram
do encontro cerca de 70 pessoas.

AABB Vitória da Conquista (BA) recebe visita do jogador de futsal Falcão
O esporte está no DNA do Sistema AABB, e nada mais
especial do que receber a visita de um grande esportista
mundial. No dia 17 de agosto, Falcão, ex-atleta da Seleção
Brasileira de Futsal, considerado na atualidade como o melhor jogador da modalidade de todos os tempos, esteve na
afiliada em Vitória da Conquista para uma entrevista coletiva a convite da TV Sudoeste (afiliada da Rede Globo). O
salão social da afiliada recebeu em torno de 100 pessoas,
entre elas fãs do craque. Falcão aproveitou para tirar fotos
e distribuir autógrafos para o público de diversas faixas etárias, como crianças e adultos. No mesmo dia, já na cidade
vizinha de Barra do Choça (BA), disputou uma partida trajando a camisa 12 da AABB Vitória da Conquista. A ocasião
foi marcada por muitos gols do atleta e muita celebração.

Edição nº 88 | Julho a Setembro de 2019

13

CAPA
Autora: Larissa Paulo

FUNCIONALISMO DO BB

se confraterniza na

JENAF 2019

T

udo se transforma em festa quando a FENABB e o Banco do Brasil se unem para
realizar a Jornada Esportiva Nacional de
Funcionários do Banco do Brasil – JENAF.
A 5ª edição do evento foi realizada entre os dias 17
e 20 de outubro, na AABB São Paulo (SP). Momentos inesquecíveis, qualidade de vida e muita energia
indicaram o sucesso da Jornada. A seguir, fique por
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dentro de todos os detalhes dessa linda celebração
do esporte abebeano.

Em 2019, o saldo dos 950 competidores inscritos superou a participação do ano anterior. Os representantes
de 28 delegações, competiram nas seguintes modalidades: futebol minicampo, voleibol feminino, vôlei de
areia 4x4 misto, tênis de mesa (feminino e masculino),
tênis de quadra (feminino e masculino) e sinuca.

Destaque das
mulheres no
evento
No mês da campanha “Outubro Rosa”, que reforça a
prevenção aos cânceres de
mama e colo do útero, nada
melhor do que enaltecer a
qualidade de vida por meio
do esporte. Neste ano, a
JENAF trouxe uma nova modalidade coletiva exclusiva
para as mulheres, o voleibol
feminino. Dessa forma, houve um incremento de 300
novas atletas na Jornada.
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Abertura reúne a família da rede de clubes e do Banco do Brasil
No dia 18, a expectativa para a
abertura oficial era grande. Realizada na Arena AABB, a cerimônia
congregou em torno de 1.200
pessoas, entre competidores,
técnicos, autoridades do Sistema
AABB e Banco do Brasil, e convidados.
Entre as autoridades que compuseram a tribuna de honra estiveram o Presidente da FENABB,
Rene Nunes dos Santos; acompanhado do Diretor do Banco
do Brasil, Simão Kovalski, e da
Gerente Executiva do Banco do
Brasil, Karine Etchepare Wernz.
Também estiveram o Superintendente de Varejo do Banco
do Brasil em São Paulo, Alberto
Martinhago Vieira, o Betinho; Gerente Executivo da DIREG, Sigmar
Milton Mayer Filho; o Presidente
do CESABB–SP, Anísio Carossini, acompanhado do anfitrião, o
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Presidente da AABB São Paulo,
Valdir Luiz Mendes Vieira.
Em seguida, o público vibrou com
a chegada do Embaixador do
Esporte do BB, Maurício Camargo Lima, ex-jogador da Seleção
Brasileira de Voleibol, que detém
vários títulos, como o bicampeonato olímpico em Barcelona
(1992) e em Atenas (2004).
A recepção dos atletas foi animada pelo Fenabbinho, que
trouxe, como de costume, a sua
irreverência e alegria. As delegações, com cerca de 950 pessoas,
também esbanjaram energia e
muita animação, trajados com
camisetas e bonés alusivos ao
evento. Juntos e em posição de
sentido foi entoado o Hino Nacional Brasileiro.
O Presidente Rene, ao fazer a
abertura oficial dos jogos, fez
um agradecimento a todos que
contribuíram para sua realização,
em especial à DIPES, do Banco
do Brasil, à AABB São Paulo,
ao CESABB-SP, à SUPER São
Paulo e, em nome dela, todas as
Superintendências Estaduais, os
CESABB e demais Dirigentes do
Sistema AABB, que não mediram

esforços para formarem e trazerem suas equipes e, especialmente, aos atletas, que sem os
quais nada disso estaria acontecendo: “os atletas são as estrelas
dessa festa”, falou.
O Diretor Comercial de Varejo,
Simão, empolgou a plateia com
um discurso emocionado, invocando o melhor sentimento
que aquele momento proporcionava, o da amizade, união e
força da marca Banco do Brasil.
Agradeceu, em nome da Diretoria do Banco do Brasil, a todos
que trabalharam na organização e que transformaram em
realidade a Jornada Nacional
de Funcionários.
O Presidente da AABB São Paulo,
Waldir Vieira, colocou o clube à
disposição de todos e falou da
sua alegria em poder sediar tão
importante evento. O Superintendente Betinho, da mesma forma,
recepcionou os colegas do Banco
do Brasil de todos os Estados e
falou da satisfação em recebê-los
no estado paulista.
Pelo Sistema AABB, o Presidente
Anísio Carossini esteve no palco
representando todos os Dirigentes.
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Juramento do atleta e tocha olímpica emocionam os presentes

Como tradição em Jornadas, houve o juramento
do atleta, com participação de Nathalia Lucia da
Silva Almeida, que defende o estado da Bahia, na
modalidade de tênis de mesa feminino. Simbolizando a força e o espírito esportivo, a chama foi

conduzida pela atleta mais experiente da competição, Denise Cavalcante de Souza, representante
da delegação do Rio de Janeiro, no tênis de quadra simples feminino, acompanhada pelo Embaixador Maurício.

Festa de confraternização da JENAF
Para congratular o início da
festa do esporte abebeano, os
presentes desfrutaram da festa
de confraternização realizada
no Salão Social do clube. Com
uma seleção de músicas que
contemplaram vários estilos
musicais, o cantor Alex Sandro
e sua banda colocaram todo
mundo para dançar.
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Programação social em alta
Para entreter e divertir os participantes da
JENAF, a organização preparou diversificadas
atividades nas amplas áreas da afiliada, como
o “Desafio das Embaixadinhas”; o “Craque
do Game”, que foi um excelente passatempo
para os amantes dos jogos eletrônicos; além
de aulas de dança, serviços de massoterapia
e happy hour na área de convivência, com
churrasquinho e bebidas.

Alegria e superação
Verônica Marques, atleta do voleibol feminino pela delegação de
Alagoas, agradeceu, em especial,
ao Presidente do CESABB – AL,
Clebson Pinheiro. “Falando de
coração aberto devido a tantos
momentos e motivos, já não
me sentia parte do banco. Não
encontrava mais o sorriso e o
aconchego que eu encontrava há
muito tempo. Sentia saudade do
abraço profissional, da felicidade
de ser BB e do orgulho de se sentir
parte. Então, de repente, encontro
em novos rostos, novos sorrisos
e em alguns já conhecidos o
sentimento forte de ser Banco do
Brasil! Amo essa família e tinha
esquecido disso ou achava que

ela havia me esquecido, mais encontrei novamente o que estava
apagando, mesmo sem eu querer,
o prazer e o orgulho de pertencer
ao BB. Obrigada a todos, foi maravilhoso”, finalizou.
Lúcio Otávio Damaceno Ferreira,
que trabalha na cidade de Capanema (PA), onde não tem AABB,
conquistou o carinho de todos
da afiliada em Belém (PA), onde
é associado. Ele que, na JENAF
2018, enfrentou problemas no
coração e ficou uma semana
internado em Brasília (DF), demonstrou a sua resiliência e
amor pelo esporte. Este ano, foi
vice-campeão da série Ouro no

Atleta Lúcio Otávio Damaceno Ferreira à esquerda

tênis de mesa. “Agradeço a Deus
por ter a oportunidade de voltar
às quadras, ao apoio da AABB
Belém, aos companheiros da JENAF 2019, em especial a Márcia
Rodrigues Elias, da Dipes, e ao
Pedro Paulo, da FENABB, sem
esquecer dos amantes da bolinha, que passaram um ano perguntando a minha família como
eu estava de saúde. Enfim, a
todos que, de alguma forma, me
apoiaram e incentivaram meu
retorno às quadras, o meu muito obrigado. Ser vice-campeão
da série ouro em 2019, além de
ser algo incrível, é uma forma de
corresponder todo o carinho recebido”, encerrou.

Atleta Verônica Marques
Edição nº 88 | Julho a Setembro de 2019
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Encerramento da Jornada
Após três dias de disputas acirradas, integração e
congraçamento, a JENAF foi encerrada no dia 20 de
outubro, na Arena AABB. Na ocasião, todos conheceram as equipes campeãs, premiadas com troféus
e medalhas. A novidade desta edição foi a entrega
de pontos oferecidos pela empresa Livelo para os
campeões de cada modalidade. A mascote Fenabbinho participou da solenidade e divertiu a todos.
No total, foram realizados 58 jogos no futebol minicampo, 49 no voleibol feminino (nova modalidade
coletiva na Jornada e que foi sucesso entre as mulheres), 60 de vôlei de areia 4×4 misto, 57 de sinuca,
100 partidas no tênis de mesa masculino, 71 no tênis
de mesa feminino, 37 no tênis de quadra feminino
e 58 no tênis de quadra masculino, somando 490
disputas.
Com músicas nota 10, o SambaSim – escola de
samba, foi a grande atração do evento. A equipe de
bateria e passistas deram um show!
“É emocionante constatar o papel de integração do
esporte. Partilhamos momentos de muita alegria, jogos emocionantes, pautados pelo respeito entre as
equipes. Tivemos, também, a chegada de uma nova
modalidade com participação exclusiva das mulheres, o voleibol feminino, que veio para incrementar
o nosso evento. Agradecemos a parceria do Banco
do Brasil por somar forças com o Sistema AABB em
um trabalho conjunto com a FENABB e a AABB São
Paulo, na viabilização de uma Jornada tão proveitosa como esta. A alegria estampada no rosto de cada
um e a união dos colegas de todo o Brasil fizeram
da JENAF São Paulo a melhor de todas as outras.
Estão de parabéns todos que ajudaram a fazer esse
grande evento”, disse o Vice-Presidente Esportivo
da FENABB e Coordenador Geral do evento, Pedro
Paulo Campos Magno.
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Campeão Geral da JENAF
A delegação de Santa Catarina conquistou o título de campeã geral por ter acumulado o maior
número de pontos ao longo
das partidas.
Para acessar a galeria de
imagens completa da JENAF,
acesse o QR code ao lado. É só
utilizar a câmera do seu celular.
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Autora: Mônica Lopes

Verão
A CHEGADA DO

requer cuidados especiais

também podem causar insolação
e desidratação, provocando fraqueza, diarreia e febre. Por isso, é
importante manter uma alimentação equilibrada.

V

erão é sinônimo de
diversão e alegria! Mas
como nem tudo é só
festa, em tempo de calor intenso todo cuidado é pouco.
A radiação solar incide com mais
intensidade sobre a terra, aumentando o risco de queimaduras,
câncer de pele e outros problemas. Para auxiliar na missão de
manter a saúde em dia e evitar
doenças típicas da estação, procuramos alguns especialistas.
De acordo com a Dermatologista Patrícia Aparecida de Castro,
para que possamos desfrutar de
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um verão saudável, algumas precauções com a pele são muito
importantes. “Um dos cuidados
é o uso de filtro solar, tanto corporal quanto facial, de preferência acima de fator 30. Aplicar 30
minutos antes da exposição solar
e reaplicar toda vez que sair da
água, a fim de garantir o efeito
prolongado. Outro cuidado é aumentar a ingestão de água, pois é
um outro meio de proteger a pele.
O indicado é beber acima de dois
litros por dia”, alertou.

“Aumente o consumo de frutas,
legumes e verduras. Alimentos
como couve, brócolis e ervilhas
são fontes de luteína e zeaxantina, que agem como fotoprotetor
solar e protegem a pele contra
raios ultravioletas. Eles, associados ao protetor solar, ajudam a
prevenir as manchas de pele por
exposição solar. As frutas, como
o mamão, manga, morango, melancia, laranja, acerola e goiaba,
e os legumes, como a abóbora,
cenoura, tomate, entre outros,
são fontes de vitamina C e E,
ricas em betacaroteno, que são
antioxidantes que combatem a
formação de radicais livres no
organismo e previnem o envelhecimento precoce. Alimentos fontes de ômega 3, como o salmão,
sardinha e linhaça, melhoram a
inflamação e são boas opções
de proteína. E para quem quiser
garantir um bronzeado, aposte
no suco de cenoura + beterraba +
laranja”, falou a Nutricionista Etiene Tassotti Miguel, Pós-graduada
em Nutrição Clínica Funcional e
Especialista em Saúde Coletiva e
Vigilância Sanitária.

Mas não é só a pele que sofre
no verão. As altas temperaturas

Durante as atividades físicas,
também, é preciso tomar alguns

FÉRIAS DE
VERÃO NA AABB
Férias de verão é uma das épocas mais esperadas por todos, afinal, nada melhor do
que aproveitar o descanso mais do que merecido. Na temporada de calor, as AABBs são
destinos incríveis para quem quer se divertir
e se refrescar com a família e os amigos, e
as opções são para todos os gostos: quadras
esportivas, parques aquáticos e colônia de
férias são alguns exemplos.

cuidados para não deixar o calor prejudicar sua
rotina e rendimento nos esportes. A especialista
Etiene Tassotti também elencou algumas dicas
simples que ajudam a manter a qualidade na
hora da prática esportiva: “manter a alimentação
saudável; evitar alimentos gordurosos, como feijoada e frituras; evitar as horas mais quentes do
dia para praticar exercício físico, isso garante um
melhor rendimento e menor riscos à saúde; aposte em roupas leves e use protetor solar; mantenha
o corpo hidratado ingerindo bastante água ao
longo do dia; beba água de coco nos dias de suor
excessivo para repor os sais minerais eliminados
pela transpiração; realize três refeições principais
(café da manhã, almoço e jantar), ricas em fibras,
proteínas, carboidratos de baixo índice glicêmico,
como a batata doce e pequenos lanches intermediários, com queijos, iogurtes, frutas e oleaginosas
para uma maior saciedade”, concluiu.
É importante salientar que todos estes cuidados
devem ser permanentes e com maior atenção nas
épocas do ano de exposição solar mais intensa.
Procure um dermatologista e um nutricionista
para uma orientação individualizada e aproveite o
verão com muita saúde!

Você sabia que muitas AABBs pelo Brasil
também possuem local para hospedagem?
Sim, há chalés e até hotéis. Também há opções para quem quer apenas aventurar. Neste
caso, o mais indicado são as AABBs com
camping: você chega até o clube e simplesmente monta a barraca!
Ficou curioso? Quer saber onde encontrar
estas AABBs? Scaneie o QR code abaixo
usando a câmera do seu celular e saiba mais.
AABBs com
hospedagem:

AABBs
com camping:

O custo com a hospedagem pode variar de
acordo com o clube de sua escolha. Portanto,
antes de programar sua viagem, ligue para a
secretaria do clube e consulte os valores e a
disponibilidade.
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Programação de

Férias
nas AABBs foi

N

PURA DIVERSÃO

o mês de julho, com a criançada em casa e cheia de energia, as
AABBs são sempre a melhor opção com as suas tradicionais Colônias
de Férias. Os papais de plantão aguardam ansiosos essa temporada
do ano, pois sabem que as afiliadas oferecem atividades lúdicas, esportivas
e passeios, tudo isso e muitas outras programações em um ambiente seguro,
com a presença de equipes de monitores atenciosos e criativos.
Abaixo, compartilhamos com vocês algumas afiliadas que realizaram ações
no período da pausa escolar. Fique por dentro!
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AABB
ITAPIPOCA (CE)
No município cearense, a programação de férias foi realizada entre
os dias 1º e 5 de julho. Aproveitando os dias de descanso, cerca de
80 participantes, divididos em três
turmas, se divertiram e evidenciaram que ser criança é muito bom.
A programação foi diversificada e
contemplou atividades dentro das
instalações abebeanas, como banho de mangueira, piscina, torta na
cara, gincana esportiva, brincadeiras de antigamente e, até, cinema.
Já fora do clube a garotada passeou
até a biblioteca pública. O trajeto foi
realizado no trem da alegria, com a
participação de personagens infantis. Outro ponto turístico também
visitado na cidade foi o museu.

AABB CAMPINA GRANDE (PB)
Os dias, entre 8 e 19 de julho, foram inesquecíveis
na afiliada paraibana. A edição 2019 da Colônia de
Férias congregou aproximadamente 200 crianças,
divididas por faixas etárias, que variaram de três a
13 anos. A programação foi um sucesso, entre os 15
dias de atividades, e contemplou atividades aquáticas, radicais, artes marciais, oficinas de slime e arte
em gesso, passeios pedagógicos, além de um jantar
em família, com dinâmicas como a cabine maluca
e torta na cara.

Edição nº 88 | Julho a Setembro de 2019

27

AABB
RIO VERDE (GO)
Chegando a sua 10ª edição, a
afiliada em Rio Verde promoveu a sua tradicional Colônia
de Férias, entre os dias 1º e 5
de julho. Para animar as 130
crianças presentes foram realizados inúmeros momentos de
recreação, como jardinagem
na horta da AABB, oficina
de robótica, oficina de Slime,
piscinismo, culinária, jogos interativos e radicais, água ball,
jogos, brincadeiras, palestras
educativas, teatro, cinema, air
jump, acampamento, caça ao
tesouro e gincanas. E também
teve animação com palhaços,
plantio de alface, atividade
para aprender a montar barracas e piqueniques. A turma
da Disney também alegrou os
cinco dias de evento.

AABB SAPÉ (PB)
A Colônia de Férias da AABB
Sapé conquistou a todos. Por
isso, entre os dias 8 e 12 de
julho, a afiliada promoveu a 2ª
edição do evento de 2019. Para
animar o público, estimado em
50 crianças, foram realizadas
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ações como: gincanas, aulas de
libras, esportes aquáticos, futebol,
circuito funcional, pingue-pongue, atividades ambientais, karatê,
king box, pula-pula, brincadeiras
antigas, competição de culinária
vegetariana, músicas e jogos. Na

condução das atividades estiveram presentes Bombeiros, Pedagogos, Nutricionistas, Professores,
Monitores e Oficineiros.
Para conferir essas matérias na
íntegra, é só acessar o site da FENABB (fenabb.org.br).

AABB PARELHAS (RN)
A 1ª edição da Colônia de Férias da
AABB Parelhas foi promovida entre
os dias 15 e 26 de julho. Associados e comunidade abraçaram a
estreia do evento e se envolveram
em peso, mais de 80 crianças foram
contabilizadas. Entre as pautas da
programação estiveram a realização de um piquenique, projeção de
filmes, incentivo a prática esportiva
nos campos da afiliada, como vôlei

e queimada, também karaokê e
atividades culinárias. A garotada
foi monitorada por Coordenadoras Pedagógicas da empresa Recreakids e pelos funcionários do
clube.
A aceitação das atividades foi tão
positiva que auxiliou na implantação do projeto “Funcional Kids”,
que pretende incentivar o esporte
nas crianças de forma lúdica.
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COROS
ENCONTROS DE

Os tradicionais Encontros de Coros continuam acontecendo nas
AABBs de diversos estados do Brasil. Em agosto e setembro foi a vez das
AABBs Xanxerê e Nova Prata serem anfitriãs do evento, que reuniu coros das
AABBs de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, respectivamente.
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Xanxerê (SC)
A AABB Xanxerê (SC) recebeu, no
dia 17 de agosto, o Encontro de Coros
FENABB, que reuniu grupos de seis
afiliadas de todo o estado. O tradicional evento aconteceu na cidade pela
primeira vez, e o tema desta edição foi
“Sobre a criança que existe em nós”.
Cerca de 250 pessoas prestigiaram as
apresentações dos coros participantes
do Encontro, que vieram das AABBs
de diversas cidades de Santa Catarina:
Criciúma, Descanso, Maravilha, Pinhalzinho, São José do Cedro, e o premiado Coral Cênico da AABB anfitriã, que
mistura música e teatro.

Nova Prata (RS)
No dia 31 de agosto, a Associação em Nova Prata (RS) realizou
o XVII Encontro de Coros das
AABBs do Rio Grande do Sul. O
espetáculo musical reuniu cerca
de 380 coralistas das afiliadas de
Antônio Prado, Canoas, Encan-

tado, Nova Prata, Porto Alegre,
Santo Ângelo, Santa Cruz do Sul,
São Leopoldo, São Luiz Gonzaga,
Santa Maria, Sobradinho, Restinga Seca e Taquari.
As apresentações contemplaram
vários estilos musicais, passando

por música clássica, internacional, gaúcha, italiana, agradando o público estimado em 500
pessoas. Além de adultos, as
crianças também deram show
nas canções, como o Coral Nova
Prata Canarinhos.
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Jornadas

abebeanas
Os meses de julho, agosto e setembro foram marcados por muito acolhimento,
congraçamento e competições nas AABBs de todo o Brasil, devido às 25 Jornadas
realizadas no período. Se tratam das Jornadas Esportivas Microrregionais de
AABBs - JEMABs; e das Jornadas Esportivas Estaduais de AABBs - JESABs.
JEMABs
Em julho, época das férias, foram realizadas cinco
JEMABs: duas no estado da Paraíba, em Cajazeiras
e em João Pessoa, e as outras em Conselheiro Pena
(MG); Jundiaí (SP) e Brumado (BA).
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As Jornadas congregaram, no total, 1170 atletas de
32 AABBs diferentes. Além dos esportes mais convencionais, como futebol minicampo e vôlei de areia,
também foi disputado sinuca, xadrez, videogame e
jogos de baralho.

JEMAB Cajazeiras

JEMAB Brumado

JEMAB Conselheiro Pena

JEMAB Jundiaí
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JESABs
Os estados que celebraram o esporte nesses três
meses foram: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e
Tocantins.
As JESABs mostraram números surpreendentes: elas
juntaram, ao todo, mais de 8 mil atletas abebeanos,
de 325 afiliadas, além de associados e familiares. Nos
finais de semana, foi disputado futebol minicampo,
futebol de salão, voleibol, vôlei de areia, futevôlei,

tênis de quadra e de mesa, beach tennis, sinuca, bocha, peteca, xadrez, dama, videogame, dominó, truco,
buraco, canastra e general.
Além dos esportes, os finais de semana também contaram com muita comida e diversão. Inclusive, o Fenabbinho, mascote da Federação, esteve presente em
diversas Jornadas ao longo do trimestre, animando
ainda mais os presentes.
Os vencedores das JESABs representarão seus estados nas JERABs – Jornadas Esportivas Regionais de
AABBs, que acontecem entre os meses de outubro e
dezembro. Confira as datas:
 05 e 06/10 > JERAB Nordeste I – AABB Maceió (AL)
 05 e 06/10 > JERAB Nordeste II – AABB Teresina (PI)
 01 a 03/11 > JERAB Sul – AABB Santa Cruz do
Sul (RS)
 16 e 17/11 > JERAB Centro-Oeste – AABB Cristalina (GO)
 16 e 17/11 > JERAB Sudeste – AABB Vitória (ES)
 29/ 11 a 01/ 12 > JERAB Norte – AABB Porto
Velho (RO)

JESAB Curitiba

A FENABB deseja uma ótima Jornada a todos os participantes!

JESAB Andradina

JESAB Chapecó

JESAB Vitória

JESAB Iguatú

Edição nº 88 | Julho a Setembro de 2019

33

ESPORTE, CULTURA E LAZER
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JESAB Rio Verde

JESAB Palmas

JESAB Piripiri

JESAB Porto Alegre

JESAB Garanhuns

JESAB Limeira

JESAB Jaciara

JESAB Itaperuna

JORNADAS ABEBEANAS

JESAB São Luís

JESAB Belo Horizonte

JESAB Belém

JESAB Ilhéus

JESAB Caicó

JESAB Campina Grande
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ARTIGO

WALTER PIEDADE DENSER E ANDREA RAMOS DENSER

Terceirização
DE SERVIÇOS

Contratação de Microempreendedor
Individual - MEI

T

emos constatado que,
nos últimos tempos,
muitas AABBs tem optado pela terceirização de
serviços mediante a contratação
de Microempreendedor Individual
– MEI, para a realização de vários
tipos de demandas nas dependências dos clubes.
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Isso se deve ao entendimento de
que a contratação do MEI, além
de proporcionar serviços de qualidade aos associados e dependentes, face à especialização técnica
e qualificada do microempreendedor individual, também resulta
na diminuição dos custos das
associações, como pagamento de

verbas trabalhistas, recolhimentos
previdenciários e fundiários. Ademais, com a contratação do MEI,
as AABBs podem afastar eventual
tentativa de responsabilização solidária/subsidiária dos clubes, em
caso de danos porventura causados nas atividades desenvolvidas
pelo MEI.

Muito embora a iniciativa de contratação do MEI pareça positiva,
em alguns aspectos, é importante
que a Contratante, no caso, cada
AABB, tenha conhecimento quanto às condições para a contratação de um MEI, de modo a evitar
quaisquer futuros dissabores.
A figura do Microempreendedor
Individual – MEI foi instituída pela
Lei Complementar nº 128/2008 e
em vigor desde 01/07/2009, tendo
sido estabelecidas as seguintes
condições para ser um MEI:
 Não participar como sócio,
administrador ou titular de
outra empresa;
 Exercer uma das atividades
econômicas previstas no
Anexo XI, da Resolução
CGSN nº 140, de 22 de
maio de 2018, o qual relaciona todas as atividades
permitidas ao MEI;
 Somente pode contratar 01
(um) empregado;
 O faturamento poderá ser
de até R$ 81.000,00 (oiten-

ta e um mil reais) por ano,
de janeiro a dezembro.
Previamente à contratação, deve a
AABB exigir do pretenso Contratado a apresentação do “Certificado
da Condição do Microempreendedor Individual-CCMEI”, que é
o documento que certifica que a
empresa está aberta e, portanto,
apta a ser contratada.
Importe também analisar se a
prestação dos serviços do MEI
atenderá, a contento, a demanda
pretendida.
Tomemos como exemplo a realização de atividades de um bar
e/ou restaurante independente,
que está prevista no rol das atividades econômicas constantes do
Anexo XI, da Resolução CGSN nº
140/2018. Como o MEI pode contratar somente 01 (um) único empregado, há de se avaliar se com
esse quadro de trabalhadores, ou
seja, a do representante legal do
MEI e o empregado, a prestação
do serviço será satisfatoriamente

realizada ou não, levando-se em
conta o nº de associados/frequentadores do clube.
Por outro lado, em se tratando de
prestação de aulas de esportes,
a contratação do MEI pode ser
vista como bem atendida, uma
vez que, costumeiramente, o microempreendedor individual (professor) não necessita de contratar
empregado para a execução de
seus serviços profissionais.
Finalmente, oportuno destacar
ser imprescindível que, previamente à contratação, seja confirmada se a prestação de serviço
pretendida consta da lista de atividades que podem ser exercidas
pelo MEI, de modo a evitar eventual futura tentativa de reconhecimento de vínculo empregatício
com a AABB.
Maiores esclarecimentos
poderão ser obtidos junto à
Consultoria Jurídica da FENABB,
por e-mail (jurídico@fenabb.org.br)
ou via telefônica (08007042106).
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ESPECIAL
Autor: Pedro Ângelo Cantanhêde

Datas

COM E MO R AT I VAS

O fim do ano vem aí, e é hora da sua AABB entrar em clima
de festa! O Natal e o Ano Novo são ótimas oportunidades
para fidelizar seus associados, por meio de ações típicas,
que remetam à cultura dessa época tão especial!
Confira nossas dicas e chame seus associados para
reunirem a família com muita diversão!

Árvore de Natal
Um dos mais importantes símbolos do fim do
ano é a Árvore de Natal.
Ela simboliza a vida, pois
o pinheiro é uma árvore
que sempre se mantém
verde,
independentemente da estação. Baseado nisso, pode-se montar uma grande Árvore de
Natal, com qualquer árvore da sua AABB. Enfeite-a
com luzes, bolas e outras decorações natalinas.

A tradicional festa
de Ano Novo não
pode faltar na programação da sua
AABB! Chame seus
associados, podendo cobrar ingresso
para os convidados
de fora, e realize
uma grande comemoração, agradecendo pelo ano que
passou e celebrando a chegada de 2020.

Faça, então um evento para o “lançamento” dessa árvore, no começo de dezembro, com música
ao vivo, comidas típicas e brincadeiras para as
crianças, para que os associados entrem, junto
com a AABB, no espírito natalino.

Decore o espaço onde será realizado a festa de maneira caprichada, para que o evento seja memorável para
todos os presentes. Comida, espumante e muita música com certeza vão proporcionar ótimos momentos
de integração e esperanças para o ano que vai chegar!

Mas não se esqueça: segurança em primeiro lugar! Faça tudo com acompanhamento de profissionais, para minimizar situações de risco.

Lembre-se, a presença de brigadistas e outras medidas
de segurança são essenciais para o sucesso da festa.

Filmes natalinos
Todo ano são lançados novos filmes temáticos do Natal, além dos clássicos que
todos conhecemos e gostamos. Junte
seus associados e promova sessões especiais, que reunirão famílias abebeanas e
movimentarão seu clube.
Monte uma grande tela, lugares para sentar e não se esqueça da pipoca, indispensável para qualquer filme!
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Réveillon
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Ação de caridade
Que tal fazer o bem na
época de Natal? Promova uma ação de
caridade, com doações
de brinquedos e roupas,
que serão destinadas a
famílias e crianças necessitadas da comunidade! Nada melhor para entrar no clima de Ano Novo
espalhando o bem entre os associados.
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