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migo leitor, chegamos
na última edição da
Revista
Dirigente
AABB de 2019. O
periódico traz os principais
acontecimentos dos meses
de outubro, novembro e dezembro. Com muito carinho,
podemos dizer que o balanço
que fazemos é o melhor possível. Os resultados, que tanta
visibilidade traz para a rede de
AABBs, são fruto de muito trabalho e envolvimento de
todos os Dirigentes, Conselheiros e parceiros, que não
mediram esforços para o alcance dos objetivos.
E não queremos parar por aí, afinal, “respiramos” Sistema
AABB. Quanto mais profissionalizado, maduro e sustentável for esse grandioso Sistema, melhor será para todos
nós. Este periódico traz uma matéria contando um pouco
sobre o INOVAABB, um amplo programa composto de
vários projetos que objetivam a autossustentabilidade e
a perenidade da nossa grande rede de clubes. Junte-se
a nós e faça parte deste time. Seja você o INOVAABB!

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

Na matéria de capa, devido ao aumento de frequentadores nos meses mais quentes do ano, o Dirigente é orientado a redobrar os cuidados com a limpeza e manutenção das piscinas da sua afiliada. No esporte, as JERABs
movimentaram, aproximadamente, 2,5 mil competidores,
representantes de 139 sedes abebeanas. Ainda na parte
esportiva, a JINFAABB e o SULBRAABB evidenciaram o
congraçamento entre os aposentados do Banco do Brasil.
Esta edição também homenageia Walmor Bonetti, Vice-Presidente Esportivo da AABB Sorriso (MT), como um
Abebeano de Coração. Além disso, estamos divulgando
a Programação FENABB 2020, com o conjunto de programas, produtos e serviços que fazem parte do portfólio
da Federação, e que são destinados aos clubes para
utilização em prol dos associados.
Reuniões dos Conselhos da FENABB; Encontros de
Coros; celebração da chegada de 2020 pelas AABBs;
atividades nas férias escolares, como as Colônias de
Férias; ideias sobre datas comemorativas, em especial
o Carnaval; artigo jurídico sobre Fiscalização Sanitária e
os demais cuidados para uma boa gestão, entre outros
temas, você também vai poder conferir aqui.

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

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.
Boa leitura.
Rene Nunes dos Santos

INSTITUCIONAL
Autor: Pedro Ângelo Cantanhêde

Reuniões dos Conselhos
Durante os meses de outubro, novembro e dezembro, foram realizadas
diversas reuniões dos Conselhos da FENABB: Fiscal, Consultivo e Deliberativo.
Nos encontros, foram discutidos assuntos referentes aos meses do segundo
semestre de 2019 e planejamentos para o ano de 2020.

CONSELHO

Fiscal

O

s membros titulares e suplentes do Conselho
Fiscal da FENABB se
reuniram na sede da Federação, nos dias 2 e 30
de outubro, 27 de novembro e 20 de dezembro de
2019. Foram analisadas
as contas referentes aos
meses de agosto, setembro, outubro e novembro.
Nos encontros, estiveram presentes o Presidente do Conselho Fiscal, Reinaldo Fujimoto,
acompanhado dos titulares Maurílio Gomes de
Oliveira e José Augusto
de Oliveira; os suplentes
Regina Fátima de Souza
Cruz, Pedro Vilaça Neto
e Francisco Paulino de
Carvalho; o representante do Banco do Brasil,
André Teixeira Severo, e
o Gerente Financeiro da
FENABB, Duílio Ribeiro.
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CONSELHO

Deliberativo

N

o dia 25 de novembro, estiveram reunidos em Brasília (DF), ordinariamente,
membros do Conselho Deliberativo da
Federação, para analisar a proposta orçamentária
da FENABB para o exercício de 2020, bem como
o Programa INOVAABB.
Compareceram ao encontro o Presidente do
Conselho Deliberativo, Haroldo Vieira, acom-

CONSELHO

panhado dos titulares Antonio Cladir Tremarin,
Daniel Liberato, Carlos Alberto Guimarães de
Sousa (Carlinhos) e Ivorlei Fontana, e dos suplentes Alberto Luiz de Araújo Galvão, Melquíades de Oliveira Neto, Pedro Romero Guedes
Amaro, Waldyr Peixoto Filho, Zacki Chagouri
Ocke, além do Presidente da FENABB, Rene
Nunes dos Santos.

Consultivo

N

os dias 25 e 26 de
novembro, aconteceu a última reunião ordinária do Conselho
Consultivo da FENABB de
2019. O evento, realizado na
sede da FENABB em Brasília
(DF), contou com a participação dos Presidentes dos
Conselhos Estaduais de
AABBs (CESABBs), consultores regionais, além de
membros dos Conselhos de
Administração, Deliberativo
e Fiscal da Federação.
Compuseram a mesa diretora o Presidente da FENABB, Rene Nunes dos
Santos, acompanhado dos
Vice-Presidentes
Gustavo
Boeira, Jezreel Agra, Pedro
Carvalho e Pedro Paulo

Campos Magno; os Presidentes dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal da
FENABB, respectivamente Haroldo
Vieira e Reinaldo Fujimoto, além do
Presidente da AABB Brasília (DF),
Nelson Vieira Filho (Batata).
Ao longo da programação, foram
discutidos assuntos de grande im-

portância para o Sistema AABB,
como desafios CESABB; resultados
do Projeto-Piloto Consultoria Regional; apresentação do orçamento
FENABB 2020; Planos de Ação da
Federação para 2020; Novos Negócios priorizados pela FENABB e
apresentação do Programa INOVAABB.

INSTITUCIONAL
Autora: Mônica Lopes

PROGRAMAÇÃO
FENABB 2020
Documento
também pode ser
conferido no APP
FENABB
A Programação FENABB 2020 já está disponível eletronicamente
no site da FENABB.
Publicada anualmente, a Programação traz, a cada nova edição,
orientações aos Dirigentes sobre a melhor
forma de utilizar o conjunto de atividades,
auxílios, produtos e serviços disponibilizados
às afiliadas. O documento também contempla os parâmetros e as regras de utilização
de cada um desses benefícios.
Posicione a câmera do celular
no QR code ao lado e acesse a
Programação.

PARCERIA: FENABB X CIELO
A FENABB, em mais uma ação para trazer
vantagens e benefícios para as afiliadas, renovou o contrato de parceria negocial com a
empresa Cielo para a redução ainda mais diferenciada de taxas administrativas cobradas
pela Operadora de Cartões das AABBs que
possuam esse serviço. As afiliadas que não
desfrutam das vantagens das máquinas Cielo também podem se beneficiar dessa parceria iniciando a formalização de um contrato
com a empresa.
Mais informações estão disponíveis no site
da FENABB, por meio do endereço: www.
fenabb.org.br > Programação FENABB >
FENABB Administrativa > Parceria negocial
entre a FENABB e a Cielo.
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12 de outubro

Aniversário
FENABB e BB
A parceria entre FENABB e Banco do Brasil
vem desde que a Federação foi instituída, há
42 anos. E, desde então, quando o assunto
é funcionalismo do BB, ambos fazem todo o
esforço necessário no sentido de levar lazer,
confraternização e qualidade de vida a esse
público, bem como a seus familiares. E as
afinidades não param por aí, pois as duas
instituições também completam aniversário
no mesmo dia: 12 de outubro. Este ano, o BB
celebrou seus 211 anos e a FENABB, por sua
vez, festejou os 42 anos de caminhada.
Parabéns ao BB, parabéns pra nós!

RETROSPECTIVA FENABB
A FENABB foi criada em 1977, por iniciativa de
Karlos Heinz Rischbieter, então Presidente do
Banco do Brasil. Sua principal proposta era criar
um órgão que pudesse coordenar o trabalho dos
clubes que estavam se desenvolvendo. “Era um
momento histórico e de vontade política”, relata
Solange Rech, no livro História da FENABB, editado em 2000. Histórico porque o número de AABBs
aumentava a cada mês e, político, pois as AABBs
contribuíam para uma melhor estabilidade do
quadro das agências.
Mas a história da FENABB não para por aí. Hoje,
ao completar 42 anos, a Federação colhe os frutos de seu amadurecimento e continua buscando
maneiras de aperfeiçoar o trabalho que desenvolve diariamente em prol de todas as AABBs do
Brasil. Continue conosco, você faz parte dessa
conquista!

INSTITUCIONAL
Autora: Mônica Lopes

INOVAABB:

VEM AÍ O
PROFISSIONALIZAR E VALORIZAR
etapas, e nesse primeiro momento a FENABB prioriza as ações
estruturantes, voltadas para a profissionalização nas AABBs, além
da implantação das Consultorias
Regionais.
Junte-se a nós e faça parte deste
time. Seja você o INOVAABB!
Confira as datas, locais e UF das
AABBs participantes.

V

ocê sabe o significado do verbo inovar?
Segundo o dicionário
Aurélio, inovar significa
criar algo novo. A palavra é derivada do termo latino innovare, e
se refere a uma ideia, método ou
objeto que é criado e que pouco
se parece com padrões anteriores.
O INOVAABB é exatamente assim,
diferente de tudo que o Sistema
AABB já viu. Um amplo programa
composto de vários projetos que
objetivam a autossustentabilidade
e a perenidade do Sistema AABB,
por meio da valorização dos seus
dirigentes visando a profissionalização da gestão dos clubes,
mediante de ações estruturantes
como remuneração de Dirigentes, contratação de Gerentes nas
AABBs e reestruturação na representação da FENABB nas Unidades da Federação, recorrendo a
adoção de Diretorias estaduais
para atuar na esfera estratégica e
Consultorias Regionais para prestação dos serviços de gestão na

rede de AABBs de uma determinada região do estado.
O Presidente da FENABB, Rene
Nunes dos Santos, conta que a
Federação, os Administradores de
AABBs, especialistas do segmento
de clubes e as principais lideranças
do Sistema já, há algum tempo, sinalizavam em reuniões e encontros
de Presidentes de AABBs a necessidade de profissionalizar a gestão
e valorizar os Dirigentes. “Uma das
ações do INOVAABB é contribuir
com a profissionalização da gestão
das AABBs, por meio de seleção e
contratação de profissionais qualificados, para que possam ser adotadas ações que visem regularizar e
controlar as questões administrativas, financeiras, estruturais e patrimoniais, deixando as AABBs em
situação regular e em condições de
seguir com suas atividades e objetivos de forma autossustentável”,
pontuou.
O processo de implantação do
INOVAABB deverá acontecer em

 13 e 14.03, em Belo Horizonte:
ES, MG, SP e RJ;
 20 e 21.03, em Curitiba: PR, RS
e SC;
 27 e 28.03, em Salvador, AL, BA,
CE, PB, PE, RN e SE;
 03 e 04.04, em Brasília, AC, AM,
AP, DF, GO, MA, MS, MT, PA, PI,
RO, RR e TO.

Requisitos para participação:
a) Somente AABBs ativas e com
diretoria constituída;
b) Envio do Cadastro e Relatório
Anual da AABB até 09 de fevereiro de 2020;
c) Ser o presidente do Conselho
de Administração das AABB,
permitida excepcional e justificadamente a substituição por
um Vice-Presidente estatutário
eleito.

Para saber mais
sobre o INOVAABB
(Encontros, Inscrições,
Hotsite...), acesse o
QR code ao lado.
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ABEBEANO DE CORAÇÃO
Autora: Larissa Paulo

Abebeano
Walmor Bonetti

de Coração

C

ada ser humano é único. Carrega suas peculiaridades, personalidade e traços singulares. Existem os mais extrovertidos, os
mais tímidos, os mais reservados, os com
o talento em influenciar e muitas outras características. Há também, os que dedicam sua existência a
se relacionar com o próximo, a ouvir e oferecer o seu
melhor. A famosa expressão: gente que gosta de gente, pode-se assim dizer. No Sistema AABB, existem
milhares de profissionais com este perfil, que lutam
para ver esta potente engrenagem se movimentando
e se fortalecendo. Na Associação em Sorriso (MT),
mais especialmente, contamos com Walmor Bonetti,

o Vice-Presidente Esportivo que lança mão das suas
qualidades para desempenhar um trabalho exitoso.
Nesta edição, ele será o Abebeano de Coração.
Walmor, 63 anos, natural do município de Manuel
Ribas (PR) e produtor rural, detalha como e quando
teve início o seu laço com a rede de clubes.
Na década de 80, já morando na pequena cidade
de Sorriso, conta que foi inaugurada uma agência
do Banco do Brasil, onde, posteriormente, veio a se
tornar cliente.
Na época, o Gerente do BB o chamou para se tornar
associado da afiliada local. A estrutura da AABB se
tornou o local para os funcionários do Banco do Brasil praticarem atividades esportivas. Mais um convite
surgiu para Walmor participar do time de futebol
dos bancários, já que gostava da modalidade, assim
como do atletismo. Convite aceito, é claro!
Engajado, participativo e com um carinho muito especial pelo clube, a relação foi se estreitando cada
vez mais. Anos depois, o Abebeano de Coração se
tornou Vice-Presidente Esportivo da AABB. “Sempre
estive ligado a prática esportiva. E ajudo em tudo que
posso. A AABB é a minha 1ª casa. Todos até falam
que eu deveria morar aqui. Sempre me desdobro entre as rotinas com a produção rural, a Associação e a
minha casa”, conta em tom de alegria. Desde então,
lá se vão mais de 30 anos como associado.
Parceria também é outra palavra utilizada recorrentemente no discurso de Walmor. Segundo ele, “sozinhos não conseguimos fazer tantas coisas, mas,
juntos, vamos além”. O Presidente do CESABB-MT,
Zé Humberto, como ele define, é um segundo irmão,
e não passam um dia sem se falar. Amigos de longa
data, sempre estão trocando figurinhas sobre o que
podem realizar em prol do clube.
“Walmor é um cara que, verdadeiramente, veste a
camisa do Sistema AABB. É um Dirigente dedicado e
um atleta comprometido. É emotivo e de bom cora-
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ção, e faz as coisas com amor. Em todos os
projetos que conduz, sejam eles os eventos
sociais ou esportivos da afiliada, se dedica
de corpo e alma e não mede esforços em
prol de bons resultados”. Zé, ainda, ressalta
que um dos momentos mais significativos
na afiliada foi a construção do ginásio esportivo, que contou com o envolvimento do
associado. Ele finaliza salientando que falar
em Sorriso é lembrar do Walmor.
A parceria e a confiança que recebe do
Presidente do clube em Sorriso, Angelim
Massao Morita, também é relembrada por
Walmor. Angelim aproveita o momento para
falar de uma das figuras que mais o ajuda
na Diretoria da AABB. “Walmor é muito dedicado. Não tem outra pessoa melhor para
cuidar da parte esportiva da afiliada. A organização dos campeonatos é comandada por
ele, que faz com todo o êxito. A participação
das nossas equipes em eventos realizados
pela Prefeitura também tem a sua marca e
trabalho, em prol de mobilizar os atletas e
motivar a todos durante as disputas. Temos
vários anos de amizade. Estou no meu terceiro mandato e, em todos eles, ele tem sido
um grande parceiro”, finaliza.
Walmor também se descreve como um homem simples e que gosta de dar atenção
aos que estão ao seu redor. Em sua opinião,
a AABB Sorriso é muito familiar, por receber
a todos e buscar o melhor em serviços e
em estrutura. Por isso, conhece todo mundo e um de seus passatempos favoritos é
conversar, ouvir e trocar experiências com
colaboradores, associados e visitantes. Estas
características fizeram ele ser querido por todos. Pela facilidade de se relacionar, explica
que tem muitos amigos em todo o Brasil, representantes de várias sedes abebeanas. Ele
também participa assiduamente
dos eventos do Sistema AABB,
como as Jornadas Esportivas e
eventos voltados para a capacitação de Dirigentes.
Para o futuro, Walmor elucida
que não quer sair da AABB Sorriso sem antes auxiliar na ampliação da área do restaurante.
Ele encerra o seu depoimento
convidando a todos para conhecerem uma afiliada e desfrutarem das amplas opções de lazer
e divertimento oferecidos.
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GESTÃO
Autor: Pedro Ângelo Cantanhêde

OS ÚLTIMOS MESES DO ANO SÃO CAPAZES DE PROPORCIONAR MOMENTOS DE MUITA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS
ASSOCIADOS DA AABB, SEUS AMIGOS E FAMILIARES. SEPARAMOS, AQUI, ALGUMAS AÇÕES REALIZADAS ENTRE OUTUBRO
E DEZEMBRO NAS AFILIADAS DE TODO O BRASIL, COM ATENÇÃO ESPECIAL ÀS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO NATAL.

Aniversário da AABB
Itanhém é comemorado
com muita diversão
A AABB Itanhém (BA) comemorou,
entre os dias 11 e 13 de outubro, seu
aniversário de 42 anos, com torneios,
comidas e brincadeiras. Durante a
celebração, aconteceu um torneio de
futebol, com a participação de seis
equipes; atividades para comemorar
o Dia das Crianças; além de muita
diversão para as centenas de associados que participaram da festa.

Projeto de sustentabilidade se
inicia na AABB Cáceres
A AABB Cáceres (MT) promoveu a primeira edição do AABB Consciente, projeto
com foco na participação das crianças em
ações sustentáveis. O evento aconteceu na
manhã de 12 de outubro, Dia das Crianças.
Mais de 300 crianças participaram da
ação, que contou com apresentação de orquestra, caminhada pela praia, realização
de atividades sustentáveis, palestras educativas e lanches.

AABB Salvador inaugura cascata artificial
AABB Salvador (BA) comemorou,
no dia 9 de novembro, a inauguração de uma Cascata artificial, mais
uma novidade da afiliada, que promete entreter todos os associados.
Além da queda-d’água, o clube
inaugurou também uma nova piscina e um ofurô. Cerca de mil pessoas, entre associados, familiares e
convidados, estiveram presentes no
evento e se mostraram felizes e satisfeitos com as melhorias.
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ACONTECEU NA

AABB
6ª Copa da Amizade acontece
na AABB Caldas Novas
Foi encerrada, no dia 27 de novembro,
a 6ª Edição da Copa da Amizade da
AABB Caldas Novas (GO). Ao todo, 150
atletas disputaram as modalidades de
futebol livre e máster, futevôlei, vôlei de
areia feminino e misto, e sinuca. A torcida também fez sua parte: cerca de 800
pessoas prestigiaram a competição durante todo o evento.

Programação de Natal animada
na AABB Porto Alegre
Uma animada celebração natalina reuniu
cerca de 750 pessoas na AABB da capital
gaúcha, no dia 14 de dezembro. A programação contou com praça de alimentação, espaço kids, show da banda Love
Cats, sem falar na tradicional chegada do
Papai Noel, com a participação especial
do Coral da AABB e do Garga Animações.
Para ingresso na festa, foi pedida a doação de um quilo de alimento não perecível, que foi doado para diversas entidades
do município.

Crianças se divertem em ação de
Natal em Belo Horizonte
No dia 15 de dezembro, foi realizada, no
Ginásio da AABB Belo Horizonte (MG), a
tradicional programação de Natal para as
crianças do clube. Houve pipoca, algodão
doce e pintura, além de programações culturais, como o teatro da Branca de Neve e
os Sete Anões e o musical da Bela e a Fera.
Após os shows, aconteceram sessões de
fotos com as personagens. Para fechar com
chave de ouro, houve a chegada do bom
velhinho Papai Noel, que tirou foto com todas as crianças, entregou brindes, recebeu
cartinhas e divertiu a todos.
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CAPA
Autor: Pedro Ângelo Cantanhêde

Verão:
CUIDADOS
ESPECIAIS
COM A

P

piscina

ara a felicidade dos abebeanos, o verão chegou com tudo! A estação, que
dura até o dia 19 de março, é uma oportunidade imperdível para promover
eventos e programações especiais na sua AABB. Se tudo for feito com muita dedicação, será um início de ano inesquecível para todos os associados.

Sol, calor e as piscinas da AABB. Tem combinação mais perfeita que essa?
Para manter a fidelidade do seu associado durante todo o verão, uma das principais
coisas a se fazer é ter um cuidado redobrado com a limpeza e manutenção das
piscinas da sua afiliada.
Devido ao aumento no número de utilizadores e da frequência da piscina nos meses
mais quentes do ano, é essencial que o tratamento da água seja feito de forma mais
frequente e com maior atenção. Por isso, separamos algumas dicas para serem aplicadas pela sua AABB nessa alta temporada:
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Reforce a limpeza:
A escovação das paredes, pisos
e bordas das piscinas deve ser
feita com uma frequência maior
do que nas outras épocas do ano.
Podem ser usados equipamentos
especiais para isso, como um de
sucção, mas atenção redobrada
com a segurança.
Também é importante fazer a
remoção da sujeira que está na
superfície da piscina. Como está
sendo mais utilizada do que nos
dias frios, a limpeza física deve ser
reforçada. Se, na sua AABB, a limpeza ocorre uma vez por semana,
pode-se aumentar para duas vezes por semana ou três vezes a
cada 15 dias.

Aumente a filtragem
Uma coisa que muita gente não
sabe é que, quanto mais utilizada
a piscina, maior o tempo de filtragem deve ser, devido ao maior
acúmulo de impurezas.

Também se recomenda que a filtragem seja feita duas vezes por
semana. Para uma maior eficiência, faça antes a limpeza do skimmer, também conhecido como
coadeira, para remover a sujeira
acumulada e deixar livre a passagem da água.

De olho no
tratamento da água
Caso a água não seja tratada com
frequência, o uso da piscina pode
trazer perigos para a saúde dos
frequentadores.
Isso pode ocorrer devido ao possível acúmulo de fungos, bactérias
e outras impurezas. Não queremos que nenhum associado sofra
com nenhuma doença. Por isso,
tratemos as piscinas corretamente e periodicamente!

Faça a cloração diária
No verão, o sol incide com muito mais força na piscina. Isso faz

com que o cloro se decomponha
com mais rapidez e facilidade.
Por conta disso, é essencial que
se clore as piscinas diariamente,
para evitar que a água comece a
ficar turva, além de possíveis infecções.

Controle o pH
É essencial a aplicação de produtos químicos para a desinfecção
da água das piscinas da AABB.
Contudo, também é importante
manter o equilíbrio desses elementos presentes na água, para
que a piscina se mantenha saudável e segura.
É
importante
medir
os
níveis de alcalinidade e pH
constantemente no verão, devido
ao aumento na frequência de
cloração. Esse processo pode
ser feito por meio de um estojo
de testes específico.
Um mal controle do pH da piscina pode causar danos na pele, no
cabelo e nos olhos

Peças Publicitárias do verão
Pensando na divulgação das atividades da sua AABB no verão, o Marketing
da FENABB preparou um kit de peças publicitárias para serem compartilhadas
nas redes sociais, a fim de chamar os abebeanos e atrair novos associados.
Para acessar as Peças, use o QR code ao lado:

Edição nº 89 | Outubro a Dezembro de 2019

13

ESPORTE, CULTURA E LAZER
Autora: Larissa Paulo

Colônias

DE FÉRIAS

invadem o calendário das AABBs
O período das Colônias de Férias remete a alegria, brincadeiras, lazer, aventura e tudo
mais que a garotada ama. Pensando em entreter pequenos associados e moradores da
comunidade, as AABBs preparam, anualmente, uma programação recheada de atrações. A
temporada é ideal para aproveitar a ampla estrutura abebeana, como piscinas, campos e
quadras, e promover ações, como gincanas, sessão de cinema, passeios ecológicos e, até
mesmo, aula de culinária.
No mês de dezembro, algumas afiliadas não perderam tempo e já deram a largada em
suas ações de férias escolares, reunindo dezenas de participantes.
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AABB CURITIBA (PR)
No dia 2 de dezembro, em parceria com a Casa Poppins, a afiliada
paranaense deu início a mais
nova edição da sua Colônia de
Férias de Verão. A garotada tem
aproveitado os dias de descanso
para desfrutar de atividades culturais, esportivas e lúdicas. Cerca
de 50 crianças, nas faixas etárias
de 4 a 11 anos, estão participando.

De acordo com o Presidente do
clube, João Augusto Antero, a
formalização da parceria com
a Casa Poppins foi uma decisão assertiva e que trouxe bons
resultados. “A Casa Poppins já
tem uma vasta experiência em
Colônia de Férias e a AABB
tem um amplo espaço de lazer
e muita força na área esportiva.

Somamos as duas forças e deu
super certo. Estamos recebendo muitos elogios. Também é
muito gratificante abrir nossas
instalações para receber novos
frequentadores”, finalizou.
A Colônia de Férias da AABB
Curitiba será encerrada em fevereiro de 2020.
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AABB FORTALEZA (CE)
Desde o dia 2 de dezembro, um grupo de crianças e adolescentes, com idade entre 3 e 13 anos,
tem aproveitado as opções de lazer oferecidas pelo
clube da capital cearense. Entre os atrativos, estão
brincadeiras na piscina, campo de futebol, pintura
corporal, jogos de tabuleiro e raciocínio lógico, oficina de culinária e muito mais.
“A Colônia de Férias é uma atividade muito procurada, uma vez que a garotada está cheia de energia
em casa. E nossa afiliada prepara uma programação especial durante este período, que agrega valor
à vida de cada participante e, ainda, contribui com
as atividades escolares”, esclarece o Presidente da
AABB Fortaleza, José Vandemberg Morais Borges.
O término da programação está agendado para o
fim de janeiro de 2020.
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COLÔNIA DE FÉRIAS

AABB NATAL (RN)
Sol, Verão e Colônia de Férias foram os grandes atrativos na afiliada natalense. No período
de 2 e 20 de dezembro, brinquedoteca, atividades esportivas e culturais, brincadeiras com
palhaços fizeram sucesso entre um público com idade entre 5 e 13 anos. A organização
estimou o envolvimento de 135 crianças.
“Foi um sucesso enorme nossa Colônia de Férias. Pais e familiares elogiaram muito a organização do evento. A diretoria concorda que foi só alegria entre as crianças participantes”,
declarou o Presidente do clube, Haroldo Dantas.

Peças Publicitárias

Colônia de Férias
A temporada de Colônia de Férias pode ser
inesquecível na sua Associação também. Para
auxiliá-los nesta tarefa, a FENABB disponibilizou, em seu site, Peças Publicitárias alusivas à
ação. Para conferir o material, acesse o endereço:
fenabb.org.br < Marketing.
Para conferir o material, posicione o seu celular
no QR code ao lado.
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Carnava
na AABB
O

Carnaval de 2020 acontece na última
semana de fevereiro, então já está na
hora de começarem as preparações
das festas que a sua AABB pode promover. Muita música, cores, festa e diversão vão
atrair um grande número de pessoas nesse feriado,
que é a cara do Brasil e do brasileiro!
Os associados sempre vêm para o Carnaval da
AABB com grandes expectativas. Por isso, é importante que a festa seja feita com muito empenho.
A comemoração pode ser iniciada com uma refeição típica de sua região. Caso não seja realizada a
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refeição, é importante que outra comida seja servida durante o baile. Salgadinhos são uma ótima
opção, já que todo mundo gosta e são fáceis de
serem consumidos durante a festa.
As músicas, tanto clássicas, quanto as do momento, são partes essenciais do Carnaval. Faça
uma boa seleção das músicas ou, melhor ainda, contrate um ótimo DJ para animar e colocar
todos os presentes para dançar. Shows também
são uma ótima pedida. Frevo, samba, forró e pagode são alguns dos estilos mais presentes nas
comemorações pelo Brasil.

Matinê infantil
A criançada também
merece se divertir!

val
Um Baile à Fantasia infantil é outro caso certo de sucesso
para ser realizado na AABB.
Tudo isso que abordamos deve
ser realizado levando sempre
em conta a segurança dos
associados em primeiro lugar.
Contrate equipes de primeiros
socorros e de seguranças, e
atente-se à lotação do local,
para que tudo ocorra conforme
o esperado. Não se esqueçam
de eventuais autorizações do
poder público, como alvará de
licença provisória e vistoria do
corpo de bombeiros.

Músicas infantis e marchinhas carnavalescas vão animar a
todas as famílias presentes, além de várias opções de lanches
que podem ser oferecidas pela afiliada.
E, como o tema é Carnaval, é importante que incentivem as
crianças a usarem a imaginação na escolha das fantasias,
para abrilhantar ainda mais a festa. Devem convidar todos os
associados, e cobrar um preço para o ingresso dos não-associados. Quem sabe, essas famílias gostem da experiência e
desejem se associar!
Não se esqueçam de planejar brincadeiras, com a presença
de serpentinas e confetes, que trarão diversão garantida!
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AABBs celebram a chegada de

A passagem para um novo ano remete a renovação, desejos, sonhos, as famosas
‘listinhas’ com metas para o ano vindouro, muitas outras representações. Como
tradição, o Réveillon nas Associações foi assinado por shows musicais, atrações
para todas as faixas etárias, cardápios personalizados e uma contagem regressiva especial, ao lado de pessoas queridas.
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AABB BRASÍLIA (DF)
A festa ‘#Um Novo Tempo’ celebrou a chegada da nova
década de forma muito especial e aconchegante.
Animando o público estimado em 800 pessoas, estiveram
a Banda Coisa Nossa e convidados, como o grupo Ki Bloco
é esse, os cantores Xéu e Ana Surdodum, além de DJs. Para
entreter as crianças, a organização da festa preparou uma
brinquedoteca recheada de atrativos. A tradicional queima
de fogos iluminou o céu da capital federal.

AABB BELO HORIZONTE (MG)
Em BH, os mineiros aproveitaram
um Réveillon super animado. A
ornamentação foi cuidadosamente

preparada pela afiliada. A boa música ficou por conta da banda Super
Som C&A Plus. Além do show, ou-

tras opções reafirmaram o sucesso
da festa, como um cardápio variado
e espaço kids para as crianças.
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AABB MACEIÓ (AL)
A sede abebeana situada à beira do rio Pratagy, mais
uma vez, foi o destino perfeito e escolhido por um público estimado em 450 pessoas para brindar a chegada do novo ano. Um clima amistoso e muito familiar
foi evidenciado ao longo do evento, que teve como
tema ‘Virada Mágica 2020’. As apresentações musicais
foram conduzidas pelo grupo Social Dance, o cantor
Allan Bastos e a banda Tramela. Neste momento, todo
mundo foi a pista de dança. As fotos registram a animação dos convidados. Um jantar bastante variado e a
queima de fogos abrilhantaram a noite festiva.

SATÉLITE ESPORTE CLUBE – ITANH
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HAÉM (SP)

AABBs celebram chegada de 2020

AABB SALVADOR (BA)
A Associação recebeu com muita alegria cerca de 1,7 mil pessoas na
tradicional festa da Virada. A celebração trouxe Luiz Caldas, dono
de vários sucessos do axé music na década de 80, que fez um show
alto astral na celebração dos seus 50 anos de carreira. Durante a
noite, também subiu ao palco a banda Marana. A grande novidade desta edição foi o DJ Frajola, com um nano trio (micro trio).
Na ocasião, Frajola passeou entre a multidão, abrindo a contagem
regressiva para o carnaval 2020. O espaço kids, que ofereceu dez
brinquedos, foi destaque entre os pequenos abebeanos.

A festa de Réveillon
em Itanhaém foi
muito animada e
com a presença de
aproximadamente 2 mil
pessoas. Vários espaços
do clube foram utilizados
e ornamentados
especialmente para a
data. No restaurante,
o público apreciou a
tradicional Ceia de
Ano Novo. Na tenda, a
banda Fênix fez a sua
apresentação musical.
Outra estrutura bastante
frequentada foi o Bar do
Chicão, que recebeu o
DJ Fúlvio.
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Veja como foram as últimas edições dos

Encontros de Coros
de AABBs em 2019
Satélite Esporte Clube
O Satélite Esporte Clube, em Itanhaém (SP), recebeu, no dia 14 de
setembro, o Encontro de Corais
do estado. Participaram coros de
quatro cidades, sendo elas São
Miguel, Rancharia, São Paulo e
Santos, que somaram 138 coralistas. O Vice-Presidente da FENABB, Pedro Paulo Campos Magno,
prestigiou as apresentações.
No total, 150 pessoas estiveram
presentes no encontro, entre
coralistas, organizadores, convidados do CESABB e associados,
que obtiveram os convites na recepção do clube.
Laís Gonçalves, Vice-Presidente
Administrativa da Associação, enfatizou a importância do evento
para os participantes. “O encontro
foi um espetáculo, rico em música, figurino e interpretação. Uniu
várias gerações com grande troca
de experiências, enriquecendo
uns aos outros. Somos privilegiados por abraçar estes momentos
culturais”, afirmou.
Ela também falou sobre a presença de diferentes afiliadas de São
Paulo: “eventos como esse favorecem a integração e interação
de entidades irmãs, difundem a
cultura, divulgam o clube e movimentam as unidades”.
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AABB Recife (PE)
A última edição do Encontro de
Coros de AABBs em 2019, evento
apoiado pela FENABB, foi realizado no dia 9 de novembro, na sede
abebeana de Recife (PE), com êxito
e ricas apresentações. Fortalecendo
a cultura musical, estiveram o Coral
AABB de Caruaru (PE), com a Maestrina Vanessa; AABB de Limoeiro
(PE), com o regente Flávio Cesar;
AABB Maceió (AL), com a Maestrina Rejane, e o anfitrião do Encontro,
Coral Canto Livre AABB Recife (PE),
com o Maestro João Coimbra. Ao
todo, estiveram reunidos mais de 75
coralistas.
Segundo informou o Presidente da
AABB, Euler Araújo de Souza, a ação
reuniu 300 pessoas, entre associados, diretoria e convidados. “O diferencial deste ano foi a participação
do Coral Infantil da AABB Limoeiro
(PE). Um estímulo à cultura, dentro
do ambiente abebeano, para todas
as idades”, disse.
Euler também falou da repercussão
do evento na cidade. “A ação rendeu inúmeros convites ao Coral da
AABB, além de motivação para realizar a nossa própria Cantata de Natal.
Agradeço o apoio da FENABB, sem
essa ajuda nada disso seria possível”, concluiu.
Ao final do evento, todos os coros
foram premiados com um troféu de
participação.
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CONHEÇA O ENCONTRO DE COROS DE
AABBs E INCENTIVE A CULTURA!
O Encontro de Coros de AABBs foi formulado pela FENABB para contemplar três objetivos:
 Divulgar a produção musical brasileira
 Contribuir para o desenvolvimento cultural das comunidades
 Propiciar maior integração entre os corais patrocinados pela FENABB
E assim, apoiar a realização nos âmbitos regionais e estaduais das AABBs. Com isso, a integração e congraçamento entre as sedes abebeanas são elevados.
Para participar, é necessário que o clube esteja inscrito no Programa Coral FENABB. Cada
Encontro deve reunir, no mínimo, quatro afiliadas.
Para saber mais sobre o Encontro de Coros de AABBs, consulte a Programação FENABB,
na categoria Sociocultural, disponível a partir da página 31. Em caso de mais informações
encaminhe e-mail para gerev@fenabb.org.br .
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Seis JERABs

foram promovidas no último trimestre de 2019

E

m 2019, a temporada
esportiva nas Associações foi animada e com
disputas emocionantes.
Para fechar o calendário de competições, entre o período de outubro,
novembro e dezembro, as Jornadas
Esportivas Regionais de AABBs
- JERABs, chegaram com tudo e
foram evidenciadas pelo congraçamento, amizade e qualidade de
vida entre as delegações e público.
O cronograma de realização contemplou todas as Regiões brasileiras, sendo elas: JERAB Centro-Oeste - AABB Cristalina (GO);
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JERAB Nordeste I - AABB Maceió
(AL); JERAB Norte - AABB Porto
Velho (RO); JERAB Sul - Santa
Cruz do Sul (RS); JERAB Nordeste
II – AABB Teresina (PI) e JERAB
Sudeste - AABB Vitória (ES). Juntas, reuniram aproximadamente 2,5
mil competidores, representantes
de 139 sedes abebeanas.
O envolvimento do público também trouxe muita energia e motivação para as equipes. Cerca de
cinco mil pessoas, entre acompanhantes, convidados e autoridades, passaram pelas AABBs
durante os jogos.

Além da prática esportiva, momentos de convivência e fortalecimento de vínculos foram reforçados durante a realização de
atividades sociais, como almoços, jantares e shows. Fenabbinho, mascote da FENABB, e presença cativa nas competições
do Sistema AABB, participou
de várias edições das JERABs,
contagiando a todos com a sua
marca registrada, a alegria.
Este ano, as Jornadas Esportivas retornam com muito entusiasmo. Até lá!

JERAB
Cristalina (GO)

JERAB
Maceió (AL)
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JERAB

Porto Velho (RO)

JERAB

Santa Cruz do Sul (RS)
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JORNADAS ABEBEANAS

JERAB
Teresina (PI)

JERAB
Vitória (ES)
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Muita integração com a

JINFAABB e o
SULBRAABB
Rever velhos amigos e celebrar o amor pelo esporte. No período de 24 a 30 de outubro,
a AABB Aracaju (SE) recebeu a Jornada de Integração dos Funcionários Aposentados do
Banco do Brasil – JINFAABB. Já na Região Sul, a afiliada em Curitiba (PR) abriu as portas
para realização da 20ª edição dos Jogos Sul-Brasileiros de Aposentados do Banco do
Brasil – SULBRAABB, entre os dias 20 e 23 de novembro. Em ambos os eventos não
faltaram momentos de celebração, lazer e fortalecimento de vínculos.
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A 2ª edição da Jornada realizada pelo clube
em 2019 congregou mais de 900 pessoas, entre atletas, acompanhantes e Dirigentes. As delegações participantes vieram dos municípios
de Fortaleza (CE), Natal (RN), Maceió (AL),
Recife (PE), Salvador (BA), além de colegas
do estado do Pará, representados pela afiliada
em Santarém, São Luís (MA), Teresina (PI) e, a
anfitriã, Aracaju.
Os abebeanos, conhecidos pela animação e
energia, disputaram mais de 10 modalidades.
Os atletas aproveitaram a estadia na capital sergipana para participar de celebrações sociais,
como almoços, com música e jantar baile.
O Presidente da FENABB, Rene Nunes dos
Santos, prestigiou o evento.

AABB Curitiba (PR)
Na capital paranaense, a animação e a presença
maciça dos aposentados do BB foram evidenciados ao longo do SULBRAABB. Os números atestam esse sucesso, com o envolvimento de 320
atletas das delegações de Balneário Camboriú
(SC), Cascavel (PR), Curitiba (PR), Florianópolis
(SC), Joinville (SC), Londrina (PR), Porto Alegre
(RS), Santa Cruz do Sul (RS), São Paulo (SP) e
Toledo (PR). Atletismo, futebol minicampo, natação, tênis e sinuca foram as modalidades disputadas. Para exercitar a mente dos competidores e
explorar o raciocínio lógico, estiveram disponíveis
jogos como dominó e truco.

SULBRAABB

JINFAABB

AABB Aracaju (SE)

O Vice-Presidente Pedro Paulo Campos Magno
representou a FENABB na abertura do evento, que
contou com a apresentação do Coral da AFABB e
a animação da Banda Base 2.
Com salão cheio e muita música, as equipes
campeãs foram premiadas, e, na sequência, desfrutaram de um almoço de encerramento.
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WALTER PIEDADE DENSER E ANDREA RAMOS DENSER

FISCALIZAÇÃO

Sanitária
e os demais cuidados
para uma boa gestão

ladas pela água, como conjuntivites, micoses, sinusites e outras,
além de intoxicação alimentar,
que pode advir de um alimento
em mau estado de conservação.

M

ais um ano se inicia e importantes
cuidados
devem
ser tomados para
a boa gestão dos clubes. Dentre
o rol de procedimentos passíveis
de serem adotados, podemos começar com as piscinas e parques
aquáticos.
A época é propícia para a procura das piscinas pelos banhistas,
o que obviamente é muito positivo para os clubes. Com isso,
aumenta também a chance de
uma fiscalização pela Vigilância
Sanitária, a fim de verificar eventual irregularidade na manutenção das piscinas, bem como na
limpeza de sanitários; instalações
de bares e restaurantes e, nesse
caso, prestar as orientações e recomendações necessárias.
O foco da Vigilância Sanitária é
evitar o risco de doenças veicu-
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Segundo consta, as irregularidades mais comumente detectadas
pela fiscalização sanitária nos clubes estão nas piscinas, para o que
é sempre conferida a medição do
cloro, sendo também observado o
seu estado de conservação. Não
havendo cloro na água, a piscina
provavelmente será interditada,
o que certamente irá desagradar
os banhistas, além de resultar em
riscos à imagem do clube e a aplicação de uma multa.
Portanto, de acordo com o grau da
irregularidade apontada pela Vigilância Sanitária, poderá a AABB
ser advertida, intimada, multada
ou até mesmo interditada, no caso
de grau máximo de gravidade.
Ademais, outras medidas preventivas também devem ser adotadas para um resultado positivo
dos clubes, tais como:
a) Manutenção das instalações
elétricas e hidráulicas: rotina de
inspeção das áreas dos clubes
podem evitar a ocorrência de
acidentes e/ou incidentes com
os funcionários, associados,
dependentes e/ou visitantes;

b) Manutenção das quadras de
esportes: rotina de inspeção
dos espaços, inclusive na fixação de bancos; traves de “gol”
e instalações de demais modalidades de esportes;
c) Fornecimento de EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual aos empregados;
d) Contratação de salva-vidas
para a vigilância das piscinas,
em tempo integral;
e) Cercamento (cerca ou muro)
de todo o imóvel do clube e
instalação de controle de entrada e saída da AABB;
f) Cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e
fundiárias;
g) Exigência de atestado medido
para os banhistas;
h) Instalação de placas indicativas
relativas às condições de uso
das piscinas e demais áreas
do clube (ex.: monitoramento
de responsáveis para acompanhamento de menores, inclusive para autorização de acesso
e uso do parque aquático).
Feitas as considerações acima,
maiores esclarecimentos junto à
Consultoria Jurídica da FENABB
(jurídico@fenabb.org.br).
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