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Presidente

EXPEDIENTE

O ano de 2022 está começando com força total no Sis-
tema AABB. São diversas ações da FENABB para auxiliar 
nossas AABBs nesta retomada plena das atividades es-
portivas, culturais, socioeducacionais e de capacitação. 
Para tanto, foi elaborada e divulgada no início do ano a 
Programação FENABB 2022, com um catálogo dos pro-
dutos e serviços disponibilizados aos clubes.   

Algumas das ações planejadas e estruturadas no ano 
passado estão entrando na fase de implementação, 
como por exemplo, a parceria FENABB-CASSI no pro-
grama “Xô, Sedentarismo” nas AABBs, voltada para 
os associados da Caixa de Assistência. Outra ação 
iniciada no final do ano e que ganhou uma dimensão 
bem maior este ano, foi o FENABB Itinerante, onde os 
membros da Diretoria cumprem um roteiro de visita-
ção às AABBs, inclusive, com o encaminhamento de 
soluções, quando possível. 

O CINFAABB Balneário Camboriú 2020/22 está pron-
to para o seu início e certamente será mais um grande 
evento do Sistema AABB, com mais de 3.500 participan-
tes, entre atletas, Dirigentes, técnicos e acompanhantes.

O relacionamento com o Banco do Brasil continua em 
alta, com reuniões, lives e propostas de participação 
em eventos sociais e negociais, que só fortalecem a 
parceria. Com alegria, o Programa Integração AABB 

Comunidade está voltando a funcionar com força total, 
trazendo um pouco de esperança e dignidade às crian-
ças e adolescentes em condição de vulnerabilidade so-
cial, atendidas pelo Programa.  

Nos esportes, foi publicada a última versão do RGC 2022, 
que normatiza e organiza as Jornadas Esportivas, que já 
movimentam as AABBs Brasil afora. 

Mas o grande evento da FENABB lançado neste primei-
ro semestre para realização em agosto é o 4° Encontro 
Nacional de AABBs - ENA, que será realizado em Sal-
vador, com a expectativa de participação de todos os 
Dirigentes de AABBs ativas. 

Nosso homenageado “Abebeano de Coração” é o 
Superintendente Comercial do BB no ABC Paulista, 
Ulisses Thyago, que frequenta nossas AABBs desde 
pequeno, e atualmente é um grande incentivador do 
trabalho que é feito nas AABBs para os associados e 
para o Banco do Brasil.

Como podem ver, nossa Revista está recheada de assun-
tos interessantes, que você leitor não pode perder.

Boa Leitura.  

Gustavo Boeira da Silva

Presidente da FENABB
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6 Abebeano de Coração

Ulisses Thyago
M O U R A R O C H A

O Sistema AABB está recheado de pessoas que fazem a 
diferença no dia a dia das afiliadas e contribuem para a 
realização de um trabalho contínuo e próspero. Além de ser 
um ambiente que proporciona vínculos e amizades para a 

vida toda, a rede de clubes une pessoas em prol dos mesmos objetivos: 
lazer, cultura, responsabilidade social e, claro, qualidade de vida. Este 
mesmo propósito que integra e motiva vestir a camisa da AABB é o 
mesmo sentimento que fortalece as Associações.

Inspiração por onde passa e abebeano desde que nasceu, Ulisses Thyago 
Moura Rocha, Superintendente Comercial do Banco do Brasil no ABC 
Paulista (SP), será o Abebeano de Coração desta edição. Natural de 
Maceió (AL), no auge dos seus 36 anos, é filho de funcionário aposentado 
do Banco do Brasil, o também, abebeano Ulisses Rocha. E desde que se 
entende por gente sempre frequentou a afiliada: “Uma das minhas 
primeiras fotos de recém-nascido é na sede da AABB Maceió.”

AMOR PELA AABB
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A trajetória de Ulisses no Sistema AABB teve con-
tinuidade com as suas participações nas Jornadas 
Esportivas aos 16 anos, como associado. Aos 22 
anos, em 2007, ingressou no Banco do Brasil, como 
Escriturário. Atualmente, está na 7ª AABB como 
associado, sempre colaborando com o dia a dia 
das afiliadas. 

As Jornadas sempre foram momentos de muita 
confraternização e que têm o intuito de opor-
tunizar o contato com os colegas de trabalho e 
amigos espalhados pelo país. Nas competições 
esportivas, Ulisses já representou as delegações 
de Maceió, São Miguel dos Campos, Palmeira dos 
Índios e, mais recentemente, a de João Pessoa 
(PB). Nas JENAFs, participou em 3 edições, sendo 
duas em Brasília (2008 e 2015) e em Belo Horizon-
te (2017).

Durante a conversa, o Superintendente enaltece o 
potencial das Associações e a motivação em ves-
tir a camisa do Sistema AABB. “O Banco do Brasil 
tem um nome muito sólido e respeitado. Quando 
isso integra o nome da nossa AABB, temos, como 
gestores, a responsabilidade de fazer o clube pros-
perar dada sua importância social naquela locali-

dade, que além de proporcionar lazer, também, traz 
cultura, responsabilidade social e relacionamento 
local”, compartilhou. 
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Ulisses prosseguiu com o apoio 
efetivo ao Sistema quando assu-
miu em 2014, a sua primeira Agên-
cia do Banco do Brasil, como Ge-
rente Geral, no município Olho d´ 
Água das Flores (AL). Com o apoio 
da FENABB e do antigo CESABB lo-
cal, implementou o Programa AABB 
Comunidade na região, criou Coral 
do clube e promoveu a Competi-
ção Citadina, entre outros eventos.

O abebeano ainda soma na sua ba-
gagem participações nos Torneios 
Interagências, como as JESAFs e 
JESABs, representando a afiliada 
em Maceió, em 2015 e 2016, tam-
bém, teve a oportunidade de co-
laborar com o financiamento da 
construção do salão de festas da 
Associação. Em Limeira (SP), du-
rante as eleições, trabalhou com 
afinco para capitanear o apoio de 
patrocinadores em 2017 e 2018. Já 
no ano passado, colaborou com a 
implementação do AABB Comu-
nidade em João Pessoa (PB), que 
será lançado em breve, e foi ins-
trumento, mais uma vez, no forta-
lecimento do relacionamento en-

tre o Sistema AABB, Fundação BB 
e Banco do Brasil. 

“Ulisses Rocha foi um associado 
atuante da AABB Maceió durante 
o período em que trabalhou nes-
te estado. Como atleta do clube, 
participou, com êxito, em várias 
Jornadas Esportivas, como JE-
MAB, JESAB, JERAB, JENAB, JESAF 
e JENAF, conquistando troféus e 
medalhas.  Apoiou e ajudou muito 
a nossa afiliada durante todo o pe-
ríodo em que pertenceu ao quadro 
de associados do clube,” declarou 
Marcos David da Silva, Presidente 
da Associação em Maceió (AL). 

Além das inúmeras ações já reali-
zadas em prol das afiliadas, Ulisses, 
também, compartilha o seu grande 
desafio enfrentado: “o maior obs-
táculo é batalhar pela continuida-
de dos projetos depois das minhas 
mudanças de cidades.”

Desde então, as Associações não 
saíram mais de sua vida. Engaja-
do, participativo e com um cari-
nho muito especial pela rede de 
AABBs, o abebeano irá comemo-

rar, em agosto deste ano, 15 anos 
de histórias no BB.  Segundo ele, 
para o êxito deste trabalho é de 
extrema importância a atuação 
em conjunto das Superintendên-
cias com as afiliadas. “A Supe-
rintendência é a representação 
institucional do BB na localidade 
e nesta condição, ao termos um 
clube com o nosso nome, invoca 
a responsabilidade do apoio, do 
zelo, da colaboração para que ele 
tenha importância local e consi-
ga desenvolver suas atividades 
como se propõe”, explica. 

Perpetuando o legado do seu pai, 
o Sr. Ulisses, que também é abe-
beano de carteirinha, Ulisses con-
ta que sempre viu o seu pai sendo 
ativo no Sistema AABB como atle-
ta de futebol e, agora, aposenta-
do, como jogador de dominó. Com 
isso, mantém com o hábito de 
frequentar a AABB, levar os filhos 
para o ambiente familiar oferecido 
pelo clube, e passar de geração em 
geração, o amor pelas afiliadas. 

Como mensagem final, Ulisses 
destaca a importância da Asso-
ciação como patrimônio e legado 
para as gerações futuras. “Torço 
para que a afiliada e todo o Siste-
ma AABB não sejam apenas mais 
um clube, mas sim, um ambien-
te onde vivemos bons momen-
tos com nossas famílias, fazendo 
amizades, enxergando a impor-
tância do Sistema nas localidades, 
e colaborando para a formação 
de cidadãos”. E o seu desejo para 
os próximos anos vai além: “Que 
esteja cada vez mais sólido, com 
renovação da base de associados, 
que se mantenha atrativo para os 
jovens e com atuação social des-
tacada”, concluiu o abebeano.

Autora: Maria Luiza Farias
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J á está disponível a Programação FENABB 2022. 
O material pode ser acessado pelo site da Fede-
ração, no Menu Publicações e no App FENABB. O 
documento tem como objetivo orientar os Diri-

gentes sobre o conjunto de Programas, os auxílios, produ-
tos e serviços que envolvem as Associações, as Consulto-
rias Regionais de AABBs e a FENABB. 

Uma das novidades da Programação deste ano é a linha 
de crédito para a aquisição e instalação de sistema de 
geração de energia fotovoltaica, com o intuito de benefi-
ciar a economia de energia dos clubes. Outro ganho para 
as afiliadas será o Programa Auxílio Financeiro Reembol-
sável Crédito Pré-Aprovado, que é uma concessão para as 
AABBs de pequeno porte utilizarem o recurso em peque-
nas reformas, na manutenção das instalações do clube e 
ainda para pagamento de funcionários.

ESTÁ NO AR

O Vice-Presidente Administrativo e 
Financeiro da FENABB, Rafael Lei-
te, exemplifica os benefícios destas 
novas ações para o Sistema AABB. 
“Quando trazemos a expressões 
“simplificar processos” e “gestão 
sustentável”, o pensamento é garan-
tir melhor eficiência para as AABBs. 
Com isso, em consonância com as 
premissas da FENABB, a GEFIN lan-
çou para o ano de 2022, o Progra-
ma Auxílio Financeiro Reembolsá-
vel - Crédito Pré-Aprovado, para a 
concessão de auxílio financeiro com 
solicitação e fluxo de documenta-
ção e análise simplificada, e o finan-
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JÁ ESTÁ DISPONÍVEL O

RGC 2022
O Regulamento Geral de Com-
petições 2022 – RGC, documen-
to que rege todas as Jornadas 
Esportivas do Sistema AABB, já 
pode ser consultado por todas 
as AABBs. Posicione a câmera do 
seu celular no QR Code no final 
da página e acesse a matéria na 
íntegra. O Regulamento pode ser 
consultado, também, pelo App 
FENABB. 

A documentação deste ano, passou por algumas modifica-
ções, saiba mais abaixo:

O envio de novas sugestões para o RGC 2023/2024 podem 
ser feitos até o dia 15/06/2022;

Todas as atribuições dos antigos CESABBs serão repas-
sadas para os Diretores Estaduais/Representantes Esta-
duais, tais como: Definição e organização das Jornadas Es-
portivas, Escolha das modalidades opcionais, Conferência 
da documentação/Sistema, Composição da CDD, Abertura 
e encerramento, se houver, entre outros;

Sobre os comprovantes de pagamentos: 

 � para os participantes que se associaram até 31/12/2021 
– aprovado na JEMAB e JESAB deverão comprovar 3 
(três) mensalidades, a do mês de janeiro e mais as dos 
dois meses anteriores ao mês de realização da Jornada; 

 � para os associados que aderiram ou reativaram a partir 
de 1/01/2022 - aprovada a exceção para associados no-
vos ou que reativaram em 2022 desde que comprovem 
os pagamentos de janeiro até o mês anterior ao da Jor-
nada, podendo ser acumulados.

Sobre os auxílios financeiros, foi aprovado o incremento em 
alguns auxílios do anexo 17, tais como: coordenação, alimen-
tação, transporte e hospedagem (Verifique mais informações 
sobre os valores acessando o QR Code disponibilizado abaixo).

Autora: Maria Luiza Farias

ciamento facilitado para instalação e 
manutenção de Sistemas de Geração de 
Energia Fotovoltaica, onde entendemos 
que estas novas linhas de auxílio serão 
de grande importância para a gestão de 
todas as afiliadas, em conjunto com ou-
tras soluções que a Federação já disponi-
biliza. Dessa forma, o clube terá melhores 
resultados para cumprir a missão da en-
tidade, com os objetivos alcançados de 
forma eficiente, consistente e com mais 
qualidade para os associados”, conclui.

Quer saber mais? Acesse a Programação 
pelo QR Code abaixo, posicionando a câ-
mera do seu celular. 

Autora: Maria Luiza Farias
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O Projeto FENABB Itinerante teve início no 
segundo semestre de 2021, com o foco 
em acompanhar de perto a realidade 
das AABBs, expandindo novas ideias 

sobre gestão e inovação para o futuro do Sistema. A 
Diretoria da Federação realizou visitas mensais, com 
a companhia das Consultorias Regionais e dos Diri-
gentes das Associações. Os encontros, também, in-
cluíram visitas nas Agências do Banco do Brasil e nas 
Superintendências Regionais.

Ao longo do ano passado, o roteiro de visitas contem-
plou os estados de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, 
Paraíba, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Piauí, Rio 
Grande do Sul, Tocantins, São Paulo e, para encerrar 
as atividades de 2021, as Associações do Maranhão 
receberam os encontros. 

O Projeto FENABB Itinerante continuará ao longo des-
te ano, visando, mais uma vez, aproximar a Federação 
das Associações e aprimorar o trabalho ofertado para 

Ação visa fortalecer o relacionamento com  
as AABBs, Dirigentes e Banco do Brasil

ITINERANTE
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a rede de clubes em todo o país. Para o ano de 2022, 
confira no QR Code no final da página o roteiro de vi-
sitas do FENABB Itinerante.

Para o Presidente da FENABB, Gustavo Boeira, foi uma 
alegria imensa retomar o Projeto neste ano. “Nosso 
foco é poder entregar um produto melhor, atenden-
do e conhecendo a necessidade de cada afiliada. Te-

mos outros roteiros marcados para este ano. E, sem-
pre que possível, levaremos os Presidentes de AABBs 
para a troca de conhecimento, pois tem sido funda-
mental”, declarou.

Autora: Maria Luiza Farias
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A atuação do Programa tem sido expressiva 
para o desenvolvimento social de alunos 
da rede pública de ensino em todo o Brasil, 
promovendo o acesso a atividades educa-

tivas, transporte, alimentação, atendimento médico e 
odontológico, além de contribuir para uma formação 
cidadã. As atividades ofertadas são distribuídas em 
nove grandes grupos do conhecimento, denomina-
dos macrocampos: acompanhamento pedagógico, 
comunicação e tecnologia da informação, cuidado 
socioambiental, direitos humanos e cidadania, espor-
te e jogos, saúde integral e trabalho e protagonismo. 

iniciativa é instrumento  
para transformação social  
de crianças e adolescentes 

A prática pedagógica do Programa que norteia o 
trabalho desenvolvido pelos profissionais, contribui 
para o alcance dos resultados das ações. É susten-
tada por uma concepção de educação que privilegia 
a construção coletiva do conhecimento e favorece o 
desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, a 
autonomia, a inclusão e a consolidação da cidadania. 
Deste modo, fica ainda mais evidente a responsabili-
dade dos Coordenadores Pedagógicos e Educadores 
Sociais que atuam como semeadores em prol de uma 
geração protagonista, capaz de conduzir sua vida e 
que, certamente, fará a diferença nos próximos anos. 

Em mais de três décadas de história, o Programa Integração 
AABB Comunidade segue firme no compromisso de 
contribuir para que milhares de crianças e adolescentes 
desfrutem de um futuro mais justo, igualitário e com 
acesso às melhores oportunidades. A iniciativa é fruto da 
parceria entre a FENABB e a Fundação Banco do Brasil, 
que objetiva promover o desenvolvimento integral de 
crianças e adolescentes, nas faixas etárias entre 6 e 14 anos, 
prioritariamente, de famílias em situação de vulnerabilidade 
social e econômica, por meio de ações educacionais que 
favoreçam a mobilização de competências e fomentem a 
cultura digital, para resolver demandas da vida cotidiana, do 
exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 

Laís Mylene Guedes de Lima, Coordenadora  
AABB Comunidade Rio Verde (GO)
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Laís Mylene Guedes de Lima  
Coordenadora AABB Comunidade Rio Verde (GO)

Bismarc Cunha dos Santos 
Ex-educando do AABB Comunidade Ipiaú (BA)

Laís Mylene Guedes de Lima  
Coordenadora AABB Comunidade Rio Verde (GO)

Transformando vidas 
O Programa é o ambiente facilitador para histórias 
de superação se tornarem reais e gerarem mudanças 
positivas na vida dos educandos, consequentemen-
te, para as famílias e comunidade em geral, conforme 
exemplifica Bismarc Cunha dos Santos, 27 anos, ex-e-
ducando em Ipiaú (BA) e hoje, estudante de Direito. “O 
AABB Comunidade contribuiu muito na minha vida e 
na dos meus irmãos, refletiu na pessoa que me tornei e, 
principalmente, no processo educacional. Lembro dos 
uniformes oferecidos, das aulas de música, esportes, 
passeios e, até mesmo, da alimentação, tão importan-
te para as famílias que necessitam tanto. Esta iniciati-
va é uma oportunidade maravilhosa para as crianças 
e adolescentes, que ao invés de estarem nas ruas, nas 
horas vagas, ficam no clube e aprendem lições maravi-
lhosas para a vida.”

Outro exemplo exitoso do AABB Comunidade é a his-
tória da Laís Mylene Guedes de Lima, que foi educan-
da, Educadora Social, e atualmente é Coordenadora 
Pedagógica do Programa em Rio Verde (GO) e soma 
no currículo a graduação em Designer de Interiores e 
Pedagogia, Pós-Graduação em Psicopedagogia, Edu-
cação Infantil e Ensino Fundamental, além de estar 
cursando mais uma especialização, desta vez em 
Saúde Mental e Artes Visuais. 

“Eu e meu irmão ingressamos no AABB Comunidade, 
no ano de 2004, com 9 e 10 anos, respectivamente. Na 
época, foi a realização de um sonho, em que o acesso 
ao clube era mais restrito para a comunidade menos 
favorecida. Ter um espaço onde podíamos praticar 
esportes, natação, dança, cultura, além da disponibili-
zação de uniforme, café da manhã e almoço gratuito, 

era o que todas as crianças da 
cidade desejavam”, conta. 

A Coordenadora continua sua 
fala relembrado da sua atua-
ção como integrante da equi-
pe. “Em 2017, retornei ao clube, 
como Educadora e pra mim era 
a concretização de uma meta, 
porque sou exemplo de como o 
Programa influencia na vida das crianças. Tirar essa ga-
rotada das ruas e ensinar que sonhos podem ser reali-
zados, incentivando o esporte, cultura, além da inserção 
no mercado de trabalho. Com a retomada das aulas pre-
senciais, em agosto de 2021, fui chamada para assumir 
a Coordenação Pedagógica AABB Comunidade de Rio 
Verde, mais uma etapa concretizada na vida, por isso 
fico emocionada até em falar. Porque sempre tive inte-
resse em desenvolver um trabalho com crianças e atuar 
na área que eu gostava, em um local em que eu tinha 
crescido, era uma grata realização para mim. Para a gen-
te que é apaixonada pela profissão, que busca inovar, se 
capacitar, e oferecer o melhor para as crianças e ter esta 
oportunidade é uma verdadeira conquista. Hoje, meu 
irmão que entrou junto comigo, é cantor e compositor 
reflexo das aulas de músicas. São frutos que colhemos e 
vale muito a pena mostrar para as crianças”, encerra Laís. 

Para saber mais sobre a atuação do AABB Comunida-
de, acesse o QR Code abaixo. 

Autora: Larissa Paulo 
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APRENDIZAGEM 
BASEADA EM 
PROJETOS (ABP):
UM NOVO JEITO DE REALIZAR A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA NO AABB COMUNIDADE

D esde a sua criação, em 1987, o Programa Integração 
AABB Comunidade oferece uma educação transforma-
dora, que gera desenvolvimento social por meio de ações 
educacionais que integram família, escola e comunida-

de. Contudo, ao longo dessas quase quatro décadas, o Programa vem 
passando por mudanças e aprimoramentos que têm como objetivo as-
segurar uma educação de boa qualidade, atual e em harmonia com as 
novas tendências educacionais.

Diferente da educação tradicional, caracterizada pela transmissão 
unilateral de conhecimentos, na qual o educando é compreendido como 
alguém que não sabe nada e o educador é o detentor de todo o saber, no 
Programa AABB Comunidade se privilegia a autonomia e o protagonis-
mo dos educandos, que participam de forma ativa da seleção dos temas 
a serem estudados e se tornam o centro do processo de ensino-apren-
dizagem. O educador no Programa é um mediador, um facilitador das 
relações interpessoais e das situações de aprendizagem. 

AABBComunidade
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ABP e Projeto Político-Pedagógico 
andam juntos e em harmonia

Em decorrência da concepção educacional, e no sen-
tido de enriquecer a prática pedagógica do Programa, 
é que surgiu a proposta de explorar a Aprendizagem 
Baseada em Projetos (ABP). A ABP é uma metodologia 
ativa de ensino que vai muito além de ensinar por meio 
de projetos. A ideia é estimular a investigação, incluin-
do os educandos, independentemente de gênero, faixa 
etária e desenvolvimento cognitivo, em projetos nos 
quais eles próprios selecionam os temas de estudo e 
as suas respectivas abordagens. Estes projetos devem 
integrar diversas áreas do conhecimento, visto que os 
temas são estudados sob várias perspectivas, valori-
zando as experiências locais dos educandos e favore-
cendo o desenvolvimento de toda ordem de compe-
tências, sobretudo o trabalho cooperativo. 

A prática pedagógica do Programa é “sustentada por 
uma concepção de educação que privilegia a constru-
ção coletiva do conhecimento e favorece o desenvol-
vimento do pensamento crítico e criativo, a autono-
mia, a inclusão e a consolidação da cidadania”. Nesse 
sentido, a ABP é aderente ao Projeto Político Pedagó-
gico (PPP) do Programa AABB Comunidade, expandin-
do e diversificando os espaços e tempos educativos, 
incentivando o compartilhamento de boas práticas e 
favorecendo a criatividade.

A ABP é plural e incentiva a inserção das diversas refe-
rências e vivências dos educandos na elaboração dos 

projetos. Ao trabalhar temas complexos, que levam 
em consideração o contexto de vida das comunida-
des, pode contemplar todos macrocampos previstos 
no PPP, despertando, dessa forma, a curiosidade dos 
envolvidos nos projetos, uma condição fundamental 
em qualquer investigação. Sendo assim, o diálogo en-
tre coordenação pedagógica, educadores, educan-
dos, famílias e escolas é incentivado, possibilitando 
reflexões e estimulando ações criativas para a resolu-
ção de problemas.

A ABP também dialoga com a prática pedagógica do 
Programa ao reconhecer e valorizar a diversidade. 
Essa questão se confirma à medida em que os pro-
jetos precisam ser desenvolvidos em equipe e a opi-
nião de todos deve ser ouvida e respeitada. O trabalho 
com projetos resulta em aprendizagens significativas 
e colabora com o objetivo principal do AABB Comuni-
dade, que é “promover o desenvolvimento integral de 
crianças e adolescentes de famílias em situação de 
vulnerabilidade social e econômica, por meio de ações 
educacionais que possibilitem a mobilização de com-
petências e fomentem a cultura digital, favorecendo a 
resolução das demandas da vida cotidiana, do exercí-
cio da cidadania e do mundo do trabalho”.

Para exemplificar a diferença entre uma prática tra-
dicional e uma prática aderente à ABP podemos usar 
uma partida de futebol. Numa proposta tradicional 
o educador escala os times, entrega uma bola, expli-
ca as regras e inicia o jogo. É uma atividade isolada, 
sem conexão com quaisquer outros conhecimentos. 
Já em uma proposta alinhada à ABP, a atividade é 
decorrente de uma seleção realizada em conjunto 
com os educandos, inclusive de qual modalidade es-
portiva jogar, e precedida de discussões e reflexões 
sobre a importância desta prática para a saúde e as 
interações sociais, aspectos relacionados às compe-
tições e ao trabalho, dentre outras questões. Em se-
guida, passa-se à atividade, com organização dos ti-
mes e demais equipes que atuarão durante o jogo ou 
competição: juízes, narradores, fotógrafos, redatores, 
dentre outros. Ao final da partida ou campeonato, há 
discussões e reflexões sobre como os educandos se 
sentiram e que aprendizados foram percebidos.

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS (ABP): UM NOVO JEITO DE REALIZAR A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO AABB COMUNIDADE
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Módulos teóricos seguem disponíveis na UniFENABB 
Os coordenadores pedagógicos do Programa que ainda não realizaram o Curso 
ABP devem efetuar sua inscrição. Para isso, é necessário se cadastrar no site da 
UniFENABB, por meio do QR Code no final da página . As orientações já foram 
enviadas aos coordenadores, via e-mail institucional. Oportunamente, no final de 
2022, o curso será oferecido para todos os Educadores Sociais. 

Para mais informações ou dúvidas sobre o curso de ABP, acesse os Canais de 
Atendimento no site do Programa: https://www.aabbcomunidade.com.br/
canais-de-atendimento/ 

Autora: Rafaela Cristina Richter Schneider

Para trabalhar a ABP no AABB Co-
munidade é essencial que os coor-
denadores pedagógicos, respon-
sáveis pela gestão administrativa 
e pedagógica do Programa, este-
jam capacitados para a inserção 
da metodologia e tenham segu-
rança para qualificar suas equipes. 

Coordenadores pedagógicos: 
principais incentivadores da ABP 
no AABB Comunidade

O coordenador é o principal res-
ponsável pela motivação e pelo 
engajamento dos educadores so-
ciais e poderá, a partir da ABP, gerir 
o Programa de forma participati-
va, priorizando o diálogo, o com-
partilhamento e a prática da es-
cuta, favorecendo a colaboração 

e a autonomia dos educadores e 
incentivando à formação conti-
nuada da equipe. 

Por este motivo, são o público 
principal do Curso Aprendizagem 
Baseada em Projetos (ABP), ofe-
recido desde o segundo semestre 
de 2021, na plataforma UniFENA-
BB. O Curso está organizado em 
duas etapas, sendo a primeira 
composta pelos módulos teóri-
cos e a segunda, pela parte práti-
ca, que será desenvolvida ao lon-
go de 2022. 

Segundo Celiana Gabriel dos San-
tos, coordenadora pedagógica do 
AABB Comunidade de Ipiaú (BA), 
“a parte teórica do curso está ex-
celente, muito clara, fácil de en-
tender. [...]. O papel do coordena-
dor é motivar, buscando pontos 
importantes para serem traba-
lhados, “cutucar a equipe”, fazer 
com que ela se apaixone pela 
ideia do projeto. Dessa forma, se-
remos capazes de dar autonomia 
aos educandos. Eles passarão a 
ser protagonistas do conheci-
mento, da sua própria história, da 
vontade de transformar o meio 
em que vivem”. 

https://www.aabbcomunidade.com.br/canais-de-atendimento/
https://www.aabbcomunidade.com.br/canais-de-atendimento/
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CADERNO DE ATIVIDADES

A s equipes do AABB Co-
munidade já podem 
conferir a versão com-
pleta do Caderno de 

Atividades, disponibilizada recen-
temente. O material teve a inclusão 
de mais 30 novas atividades, muitas 
delas com a participação das AABBs.

O Caderno traz 90 atividades para 
auxiliar os Coordenadores Peda-
gógicos e os Educadores Sociais 
no desenvolvimento do Programa.

Estamos começando o ano de 2022 com 173 convênios do AABB 
Comunidade formalizados. Em muitas localidades as equipes já 
iniciaram as atividades, em harmonia com os calendários esco-
lares dos municípios atendidos. 

Aproveitamos para reforçar que o processo de adesão ao Pro-
grama foi retomado. Caso a sua Associação tenha interesse em 
aderir ao AABB Comunidade, é de fundamental importância 
consultar os documentos que regem o Programa, tais como o 
Projeto Político Pedagógico – PPP, Minuta do Convênio, e o vídeo 
institucional. Aproxime o seu celular do QR Code abaixo e confira 
todas as informações na íntegra. 

AABB Comunidade - Educação para o futuro

Autora: Larissa Paulo 

Disponível a versão completa do

AABB COMUNIDADE
“O Caderno de Atividades AABB 
Comunidade 2021 é um instru-
mento valioso para o Educador 
Social. Ao inspirar a prática peda-
gógica oferece exemplos concre-
tos, alguns sugeridos pelas Equipes 
AABB Comunidade, de como as 
atividades desenvolvidas dialogam 
com o Projeto Político-Pedagógico 
do Programa”, declarou Dan Carva-
lho, Gerente de Pessoas e de Proje-
tos Educacionais e Sociais.

Todas as atividades são aderentes 
aos princípios do AABB Comuni-
dade e devem ser adaptados à 
realidade de cada Programa.

Acesse o QR Code abaixo e confira 
o Caderno de Atividades na íntegra. 

Autora: Larissa Paulo 

Início das atividades do Programa
e números de convênios assinados
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CINFAABB
2020/22

Balneário Camboriú (SC) será sede do 
maior evento para aposentados do Banco 

do Brasil. Competição será realizada entre 
os dias 1º a 8 de abril e fomenta o esporte e 

a qualidade de vida para o público 

Vem aí o

23Esporte, Cultura e Lazer
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A pós dois anos de adiamentos por 
conta das restrições da pande-
mia e com a evolução da vacina-
ção em todo o território nacional, 

teremos a 26ª edição do Campeonato de 
Integração Nacional dos Funcionários Apo-
sentados do Banco do Brasil – CINFAABB. O 
evento será realizado na AABB de Balneário 
Camboriú (SC), entre os dias 1º e 8 de abril de 
2022, com toda a segurança necessária. Es-
pecialmente nesta edição, o evento será de-
nominado como CINFAABB 2020/22.

A cada encontro, o CINFAABB congrega mais 
de 3.000 participantes, entre atletas, acom-
panhantes e autoridades, e possibilita a pro-
moção do esporte por meio de disputas de 
Bocha, Buraco, Canastra, Corrida, Dominó, 
Futebol, Natação, Sinuca, Tênis de Mesa, Tê-
nis, Truco, Voleibol, Xadrez e a modalidade es-
treante no Campeonato será o Beach Tennis. 
Teremos muitas atividades socioculturais, 
beneficiando a qualidade de vida, saúde e la-
zer dos participantes. Arrume as malas, por-
que o evento promete muita emoção, alegria 
e esporte.

O Vice-Presidente da Federação Pedro Car-
valho, compartilhou a sua alegria com a re-
tomada do Campeonato. “Nós, da Federação, 
estamos ansiosos para o CINFAABB. Con-
tamos com a presença dos nossos colegas 
aposentados e familiares para este que é o 
maior encontro esportivo de aposentados de 
uma mesma empresa do mundo. Seguiremos 
todos os protocolos de saúde, para propor-
cionar um evento saudável e com segurança 
para os abebeanos. Teremos a presença de 
novas modalidades e Associações que fa-
rão a sua estreia na celebração. Não vemos 
a hora para este reencontro”, concluiu Pedro.

Para acompanhar as principais 
informações sobre o CINFAABB 
2020/22, aproxime o seu celu-
lar do QR Code e confira: 
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A cidade sede do CINFAABB é um dos 
destinos mais procurados do Brasil.  
Com algumas das praias mais bonitas de 
Santa Catarina e prédios gigantescos, a 
cidade proporciona tudo em um só lugar.  
Não faltarão opções enquanto estiver 
passeando pela cidade. Confira algumas 
dicas do que fazer em Balneário Camboriú: 

VAI TE SURPREENDER 

Oceanic Aquarium
O maior aquário do sul do país fica em Balneário. São 

em torno de 25 tanques com diversos ambientes. 
Além de conferir mais de 250 espécies de animais 
de água doce e salgada, durante a visita, o público, 
também, tem a oportunidade de saber mais sobre 

as curiosidades e orientações quanto a conservação 
ambiental da flora e fauna aquática.

Cristo Luz
O monumento Cristo Luz é uma estátua 

localizada no alto do Morro da Cruz, com 
vista panorâmica da cidade. Em um dos 

braços do Cristo tem um refletor que 
projeta uma iluminação especial em 

diferentes cores para cada dia da semana, 
tanto de dia como à noite. Na hora do pôr 

do sol, o cenário fica ainda mais lindo. 

Beto Carrero World
Não é uma atração específica de Camboriú, mas o 
parque fica a 40km da cidade, localizado em Penha. E 
o maior parque de diversões da América Latina, tem 
3 montanhas russas e diversas programações para 
toda a família. Vale a pena dar uma passadinha por lá.
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Caminhada pelo 
Deck do Pontal Norte 

e Praia do Buraco
Para quem gosta de tranquilidade e quer 

admirar a Mata Atlântica e as praias, o 
Ponto Norte possui um deck de madeira, 

com banco, mirantes e uma trilha 
com extensão até a Praia do Buraco. A 

paisagem promete ser o diferencial.

Autora: Maria Luiza Farias

Dar uma volta  
na Roda Gigante
Você sabia que a maior roda gigante da 
América Latina fica em Balneário? A FG Big 
Wheel conta com 36 cabines e está a 82 
metros de altura. Proporciona uma vista 
única da cidade, com arranha-céus, mar, 
além dos principais pontos turísticos e a 
Mata Atlântica. 

Conheça o Parque 
Unipraias
O mais famoso ponto turístico da cidade, que 
é até comparado com o bondinho do Pão 
de Açúcar, no Rio de Janeiro, é o Complexo 
Turístico Unipraias em Balneário Camboriú que 
interliga 3 estações por meio de modernos 
bondinhos aéreos com visão panorâmica de 
360 graus da cidade.
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TOP 5 DOS ESPORTES
em alta nas AABBs:

A prática de alguma atividade física, em todas as faixas etárias, 
traz inúmeros benefícios para a saúde, auxilia na qualidade de 
vida e no bem-estar de qualquer indivíduo. Incluir a prática es-
portiva no seu cotidiano reduz, consideravelmente, os riscos 

de desenvolver doenças cardiovasculares, problemas relacionados à baixa 
imunidade e possíveis transtornos emocionais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define atividade física como sen-
do qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos 
que requeiram gasto de energia – incluindo atividades físicas praticadas 
durante o trabalho, jogos, execução de tarefas domésticas, viagens e lazer. 

As AABBs oferecem diversos serviços para a prática esportiva para os seus 
associados, garantindo ainda muito lazer e diversão para toda a família. 

São oferecidas 
várias modalidades 
esportivas para os 
nossos associados. 
A atividade física 
beneficia o corpo 
e a mente, além de 
trazer resultados 
para a vida toda
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BE
AC

H 
TE

NN
IS A modalidade virou uma febre. Presen-

te em inúmeras Associações, o Beach é 
a combinação do Vôlei de Praia, Tênis, 
Badminton e o Frescobol. Ficou conhe-
cido por ser uma modalidade  esporti-
va extremamente democrática: desde 
a primeira vez que a pessoa entra em 
uma quadra já consegue jogar. Além do 
mais, como é praticada na areia, auxilia 
na queima de calorias, no fortalecimento 
muscular e melhora o condicionamento 
físico. Além de favorecer laços de ami-
zade e do trabalho em equipe. Na AABB 
Campo Grande (MS), segundo o Presi-
dente Márcio Modesto, a modalidade é 
tradicional desde 2014 e, hoje, treinada 
no alto rendimento.

“No mesmo ano em que trouxemos o 
Beach Tennis, o clube recebeu o 2º Tor-
neio Giro do Esporte. Em 2020, a Asso-
ciação ainda sediou as etapas do esta-
dual, em uma competição que reuniu 150 
atletas na disputa pelo título. E, desde 
2021, a modalidade passou a fazer parte, 
também, dos Jogos das Mulheres. Fico 
muito feliz em ver o esporte crescendo 
no nosso clube. Uma modalidade em que 
todos podem jogar, desde crianças até 
os da melhor idade. Temos atletas de 70 
anos nas quadras de areia e, hoje, a nos-
sa Associação disponibiliza uma quadra 
de areia, exclusiva para o Beach Tennis, 
com aulas às terças e quintas, e muitos 
jogos entre os nossos associados”, com-
partilhou Márcio.



30 Esporte, Cultura e Lazer

NATAÇÃO
A natação é o carro-chefe de alguns de nossos clubes, como 
a AABB Recife, como afirmou o Presidente Euler Araújo. “Ofe-
recemos uma infraestrutura moderna para a prática dos 
esportes. Temos duas piscinas de excelente padrão, uma 
delas semiolímpica. A periodicidade de limpeza é exemplar, 
recebemos muitos elogios por oferecer essa condição. Para 
atingir nossos objetivos nas competições e trazer novos 
atletas, a AABB Recife dispõe de, além do que já foi citado, 
professores qualificados entre os melhores do Brasil, orga-
nização, disciplina, fisioterapeuta. Recentemente firmamos 
parcerias com uma universidade e teremos novos profissio-
nais: Psicólogos e Nutricionistas. Isso vai ampliar nossos ho-
rizontes. Estamos entre os 20 melhores Clubes do Brasil no 
ranking da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 
(CBDA), o único do Nordeste. Esse conjunto de fatores des-
perta no atleta um diferencial: a dedicação. Temos atletas 
se destacando em competições nacionais e internacionais, 
um exemplo é a Nadadora Beatriz Bezerra, recordista brasi-
leira e sul-americana em suas modalidades, outro é o atleta 
David Nícolas. Somos uma Associação que revela talentos 
para o Brasil, desejamos mais”, conta Euler.

JUDÔ
O Presidente Antônio Marcos Costa (Toninho), da AABB Belo Ho-
rizonte (MG), compartilhou a sua satisfação em oferecer o Judô 
entre as modalidades esportivas preferidas da sua Associação. 
Uma atividade que valoriza o caráter formador, educativo e dis-
ciplinador. “É importante buscar um técnico ou professor que 
valoriza e se dedique às qualidades que o Judô oferece. O nosso 
técnico é o Flávio Pereira, que tem uma escolinha conosco, com 
aulas nas terças e quintas-feiras. Agora, atendendo os pedidos 
dos nossos associados, iremos abrir mais um dia da semana. 
A nossa AABB é filiada à Federação Mineira de Judô e sempre 
estamos participando dos Torneios Mineiros. Apesar de termos 
uma escolinha, trabalhamos na formação de equipes e alguns 
atletas já estão se destacando e obtendo resultados importan-
tes nas competições que participamos”, menciona Toninho.
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VÔLEI
O Presidente da AABB Palmas, Luis Benvindo, compartilhou 
um pouco sobre como o Vôlei é um sucesso entre os seus 
associados. “A AABB Palmas tem um dos melhores com-
plexos esportivos da região Norte do Brasil e temos orgu-
lho de ter equipes que treinam há mais de dez anos juntos. 
Isso garante sintonia e muita técnica. Nossos atletas re-
presentam o clube em vários campeonatos, incluindo fora 
do estado, e frequentemente trazem troféus e medalhas 
para casa. É um belo trabalho em equipe”. O Presidente da 
afiliada acrescentou ainda que as quadras são reservadas 
para os times sem qualquer custo adicional, além da afilia-
da oferecer redes e bolas de qualidade para os treinos.

FUTEBOL
Para o Vice-Presidente de Esportes da AABB Brasília, 
Carlos Antônio Soares (Carlinhos), o futebol nos clubes 
une os objetivos de firmar e fortalecer amizades e a 
resenha após os jogos. “O associado que participa das 
Competições promovidas pela AABB, vem em busca de 
vida, alegria, e trazem isto ao clube também. A afiliada 
em Brasília oferece uma diversidade de campeonatos 
de futebol em diferentes idades para os adultos até 
70+ anos. A competição que considero como tradicio-
nal, aqui em nossa Associação e que promove mais 
competitividade é o Master (40+), pois agrega muitos 
ex-profissionais e com bastante vitalidade ainda e a 
que promove mais interação e o maior número de par-
ticipantes, é o cinquentão (em torno de 200 atletas). As 
estruturas dos nossos campos são uma das maiores do 
DF, temos um campo de society com grama sintética 
e cinco com grama natural, isso é um diferencial. O fu-
tebol vem para buscar a integração, confraternização e 
criar novos laços por meio da AABB”, declara Carlinhos.

Autora: Maria Luiza Farias
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Inovação, valorização e fortalecimento 
da rede de clubes são alguns dos 
objetivos do evento

A 4ª edição do ENA - Encontro Nacional de AABBs será entre os 
dias 4 e 7 de agosto de 2022 e o palco escolhido foi o Hotel 
Iberostar Selection Praia do Forte, próximo à Salvador (BA). 
O evento ocorre a cada 5 anos e tem como propósito forta-

lecer a integração das Associações, compartilhar conhecimento, expe-
riências exitosas e reconhecer a dedicação e o esforço dos Dirigentes à 
frente das afiliadas. A expectativa é reunir cerca de 900 pessoas, entre 
Presidentes e Administradores provisórios de AABBs ativas, Consulto-
rias Regionais e Representantes Estaduais. 

Para esta edição, o planejamento da FENABB contempla a realização 
prévia de seis Encontros Virtuais, nos quais serão tratados temas espe-
cíficos (técnicos e administrativos) de cada uma das áreas da Federa-
ção, que não serão objeto de debate no encontro presencial de agosto. 
As Reuniões Virtuais ficarão gravadas e podem ser acessadas pelo QR 
Code no final da matéria.

Encontro Nacional  
de AABBs  

Vem aí o 4º ENA
ena2022
ENCONTRO NACIONAL DE AABBs

34
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“Após um longo período sem po-
der realizar eventos presenciais, 
devido à pandemia, a FENABB 
vai presentear os Dirigentes das 
AABBs com este maravilhoso 
encontro, em um local bastante 
aprazível e, acima de tudo, fo-
cado apenas em levar, aos nos-
sos Presidentes, momentos de 
aprendizados, oportunidades 
diversas, muita diversão e des-
contração. A realização do ENA, 
na Praia do Forte, terá momen-
tos fantásticos e inesquecíveis 
que ficarão marcados na men-
te e no coração de cada parti-
cipante”, declarou o Vice-Pre-
sidente da FENABB Clodoaldo 
Soares do Nascimento. 

Não fique de fora 
Ficou animado para participar do Encontro? 

Para se inscrever, conferir a programação na íntegra, boletins in-
formativos, pesquisa de perfil de Dirigente, assistir aos encontros 
virtuais e saber todas as informações, acesse ao site do evento 
aproximando a câmera do seu celular ao QR Code acima.

Cronograma dos 
Encontros Virtuais  
do ENA 2022

23.02.2022
Gestão da Rede de AABBs 
e Planilha Radar 

23.03.2022 
Auxílios e Administração 
Financeira

27.04.2022 
Eventos Esportivos e 
Socioculturais

25.05.2022 
Capacitação nas AABBs e  
Programa AABB Comunidade 

22.06.2022
Comunicação, Tecnologia e 
Mídias Sociais 

20.07.2022
Inovação, Parcerias e avisos 
sobre o ENA

A programação do evento terá 
como premissas a inovação e 
a inspiração. Os temas serão 

organizados para levar a motivação 
para cada participante ao longo 
dos três dias. Temos confirmada 

a presença do Presidente do 
Banco do Brasil, Fausto Ribeiro; 
os palestrantes Eduardo Zugaib 

e Maria Augusta Orofino; e muito 
mais. O Encontro promete leveza 

e boas risadas para o público, com 
as apresentações do ilusionista 
Mauricio Dollenz, da Jazz Band  

e do Grupo Melhores do Mundo. 

Sorteio
A FENABB sorteará seis pacotes de 50 mil pontos Livelo aos 
Dirigentes das AABBs lá no ENA.

Para se habilitar, o Dirigente deverá cumprir 6 pré-requisitos no 
site do ENA (www.ena2022.com.br)

1) atualizar o Cadastro e Relatório Anual de 2022 (SISFENABB)

2) estar adimplente junto à FENABB; 

3) responder a pesquisa de perfil de Dirigente; 

4) participar ou assistir as reuniões virtuais do ENA 2022; 

5) confirmar sua inscrição até o dia 20.04.2022;

6) realizar o Curso Introdução à Gestão de AABB. 

Contamos com a participação de todos os amigos Dirigentes do Sistema AABB.

Autora: Larissa Paulo

Atrações diversificadas
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E studos mostram que a 
prática de exercícios fí-
sicos proporcionam inú-
meros benefícios, como 

melhorias na força física, qualida-
de de vida e saúde mental. Enga-
jadas neste propósito, a FENABB 
e a CASSI se uniram e idealizaram 
o Programa “Xô, Sedentarismo”, 
para promover atividades espor-
tivas regulares, como ginástica 
funcional, hidroginástica e alonga-
mento, para associados da CASSI 
nas AABBs. 

A nova iniciativa é motivo de 
alegria para o Presidente da Fe-
deração Gustavo Boeira: “O Xô, 
Sedentarismo é uma parceria da 
FENABB, CASSI e AABBs, que visa 
promover qualidade de vida e 
bem-estar para todos os envol-
vidos. A proposta é reunir os as-

FENABB e CASSI

sociados da CASSI que não prati-
cam alguma atividade física, para 
fazê-la dentro de uma afiliada 
com a orientação de profissionais 
da área. Com isso, o público tem 
a chance de conhecer a estrutura 
dos nossos clubes e se tornar um 
associado posteriormente. Este 
Programa foi muito bem pensado 
por nós, da organização, e é uma 
grande oportunidade de cuidar 
da saúde e expandir a base de as-
sociados das afiliadas”, avaliou. 

1ª AABB a sediar o 
Programa

Desde o início de janeiro de 2022, 
a AABB São Paulo (SP) está rece-
bendo o projeto-piloto e o retorno 
do público tem surpreendido em 
função do número de interessados 

nas modalidades. As aulas disponi-
bilizadas são ginástica, hidroginás-
tica e musculação, para o público a 
partir de 14 anos. As inscrições se-
guem abertas até o final de março.

“O número de adesões desde o 
lançamento do Programa é moti-
vo de muita satisfação para a nos-
sa AABB, já são mais de 100 inscri-
tos. Estamos recebendo muitas 
perguntas de como participar 
também. Avalio como sendo mui-
to bacana esta iniciativa da FENA-
BB, CASSI e AABB. Verdadeiramen-
te abraçamos esta ideia e o prazo 
desta ação pode até se estender”, 
pontuou o Presidente da afiliada, 
Nilton Cifuentes Romão. 

Sistema AABB e CASSI unidos em 
prol da sua saúde! 

Autora: Larissa Paulo 

Iniciativa visa oferecer atividades esportivas e bem-estar 
para os associados da CASSI no Sistema AABB

lançam o Programa“Xô, Sedentarismo”
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LIVE DE NATAL

A magia da data invadiu as casas das 
famílias abebeanas por todo o país

da FENABB, Fundação  
Banco do Brasil e CASSI



39Espaço BB

N o dia 15 de dezembro, a FE-
NABB promoveu a Live de 
Natal em parceria com a 
Fundação Banco do Brasil 

e a CASSI. O espetáculo, realizado na 
AABB Brasília (DF), foi transmitido pelo 
canal da Federação no YouTube (TV FE-
NABB), com três horas de duração, teve 
muita música, distribuição de prêmios 
e participação do Papai Noel. 

A animação musical ficou por conta da 
banda Radiobox, formada por Funcioná-
rios do Banco do Brasil e pelo Coral da 
CASSI. O repertório da noite trouxe uma 
diversidade musical, desde o rock nacio-
nal até canções natalinas, transmitindo, 
mais uma vez, o espírito de paz e espe-
rança para o público. 

Entre as autoridades, compareceram o 
Presidente da FENABB, Gustavo Boei-
ra, a Presidenta da Fundação BB, Eveli-
ne Veloso Susin, o Presidente da CASSI, 
Castro Júnior, e o Diretor de Governo do 
Banco do Brasil, Paulo Bouças, que re-
presentou o Presidente do BB, Fausto de 
Andrade Ribeiro.

Gustavo compartilhou a sua alegria em 
promover mais uma Live com os nos-
sos apoiadores: “É uma enorme alegria 
transmitir essa Live conjunta, reforçan-
do, cada vez mais, a parceria das nos-
sas entidades, FENABB, Sistema AABB, 
Fundação BB e CASSI. Aos nossos asso-
ciados, colegas do Banco do Brasil e Di-
rigentes de AABBs, eu desejo uma noite 
maravilhosa, de muita música e alegria”, 
concluiu.

No QR Code abaixo, você confere a 
transmissão completa da nossa Live de 
Natal e divirta-se!

Autora: Maria Luiza Farias
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Amaral
José Walter do Amaral, mais conhecido como 
Amaral, tem 50 anos, é Funcionário do Banco 
desde 1985. Se destacava por gostar muito de 
jogar futebol, estudar e trabalhar. Por ser um dos 
melhores alunos da escola foi selecionado para 
participar de um processo seletivo, juntamente 
com mais três alunos, para trabalhar no Banco do 
Brasil, como menor aprendiz, na época, desem-
penhava a função de Office Boy. Tomou posse no 
BB em 1985, em Galiléia (MG), em uma Agência 
com 10 funcionários.

Foi nos primeiros dias de trabalho que os cole-
gas Dênio Parreiras e Hésio Armond, o chamaram 
e pediram que assinasse uma folha em branco 
para que solicitassem o seu uniforme. Inocente, 

José Walter do AmaralDiversão e socialização 
marcam os primeiros 
dias de trabalho nas 
Agências do BB

H á alguns anos, era quase que 
uma tradição nas Agências do 
BB de todo o país que os novos 
funcionários fossem recebidos 

com brincadeiras nos seus primeiros dias 
de banco.  Os “trotes”, feitos de maneiras 
responsáveis e respeitosas, tinham como 
objetivo receber os novos colegas de traba-
lho. Os “calouros” passavam por uma série 
de zombarias realizadas pelos “veteranos”, 
com o intuito de marcar aquele momento 
na memória de cada um, alegrando o iní-
cio de uma nova jornada. Hoje, já pouco 
comuns, estes “trotes” fazem parte do fol-
clore do BB, de uma época diferente, talvez 
impensáveis atualmente, e estas histórias 
divertem as mesas de bar e os encontros 
de funcionários.

Confira aqui algumas destas histórias:

O dia a dia nas  
Agências Bancárias 
e as brincadeiras com os 

novos Funcionários
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Natal

Amaral assinou a folha em branco. Alguns dias depois, 
assim que concluiu seus afazeres junto aos clientes, 
foi chamado na sala do Gerente Geral. Em sua mesa, 
o Gerente pediu que Amaral sentasse. Falou sobre a 
vida dura da família do novo funcionário, dos esforços 
do pai, que era vaqueiro, e tinha feito de tudo para 
que o Amaral conseguisse sua admissão. Após esta 
conversa, questionou o calouro sobre os motivos que 
o faziam querer a demissão. Amaral pulou da cadeira. 
Disse que não queria demissão nenhuma. 

O Gerente, então, mostrou a ele uma carta, com sua 
assinatura, dizendo que até gostava do serviço, mas 
queria a demissão. Bateu o desespero. Amaral disse 
que a assinatura era dele, mas que ele não tinha escri-

to aquilo e tinha assinado uma folha em branco. O Ge-
rente, no entanto, lhe falou que era obrigado a aceitar 
o seu pedido de demissão. 

Amaral ficou sem chão, mas quando os funcionários 
perceberam que o “trote” tinha dado certo, vieram 
todos dizer: “Amaral, é uma bricadeira que fizemos, 
não é verdade”. Maria Helena, uma colega carioca, 
que atuava no caixa, foi quem acolheu o Amaral. “Tra-
balhamos juntos por uns 10  anos (Dênio, Hésio e eu) 
aprendi muito com eles, excelentes profissionais e 
seres humanos amigos e companheiros. Me tornei 
funcionário do BB em 1989, após passar no concurso 
interno. A lição que ficou é não assinar nada sem ler e 
muito menos em branco”, contou Amaral.

Natal Soares Furtado, mais conhecido como Natal, 
tem 52 anos, atuou por 36 anos como Funcionário do 
BB, e, desde 2020, está aposentado. O veterano era 
conhecido na agência pelo humor e brincadeiras de 
boas-vindas com os calouros. 

Em meados de 2003, uma colega tomou posse na 
Agência Mutum (MG). Próximo aos 90 dias, a funcio-
nária deveria ser avaliada quanto a seu período de 
experiência, e coube ao Natal fazer a sua avaliação. 
Não poderia deixar passar essa oportunidade de fazer 
uma brincadeira.

Natal disse a ela, combinado com os outros colegas 
e até mesmo com o marido da colega, que teria que 
realizar uma prova com cinco questões sobre Bra-
silPrev. Acertando acima de 50%, ela seria aprovada 
do período de experiência. Caso contrário, teria que 
retornar à Gepes para uma nova qualificação e uma 
nova Agência. O dia da prova fake foi marcado para 
uma segunda-feira. Ela e o marido viajariam na sexta-
-feira para passar o final de semana na praia em Gua-
rapari (ES), onde a colega ficou o tempo todo tranca-
da no apartamento estudando. 

Natal e outros funcionários da Agência elaboraram a 
prova com duas questões bem fáceis e três impossí-
veis de se responder. Na segunda-feira, depois do ex-
pediente, a colega recebeu a prova e foi levada a uma 

Natal Soares Furtado

sala confortável. Teve 30 minutos para responder às 
cinco questões. Natal foi recolher a prova no final do 
prazo, conversou com a colega e conferiu o gabarito. 
Obviamente ela havia errado as três questões e pen-
sou estar reprovada. 

Neste exato momento, os demais funcionários entra-
ram na sala e quebraram o clima, dando parabéns a 
ela que estava definitivamente sendo uma colabora-
dora do Banco do Brasil.

Mesmo que a prova não tenha valido nada, compen-
sou pelo esforço em aprender e se superar. A colega 
chamou todos para comemorarem com um churras-
co em sua casa naquele dia, inclusive o Natal.
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MilaneCarlos
Carlos Henrique do 
Carmo Milane, 50 
anos, ingressou no 
Banco do Brasil em 
agosto de 2003, e 
nos contou um pou-
co de sua história, 
que, coincidente-
mente, envolve o 
Natal e o Amaral, co-
legas citados nas ou-
tras brincadeiras. 

Em meados de 2003,  
o recém-aprovado 
no concurso do Banco do Brasil, morador da cidade de 
Cataguases (MG), cerca de 300 km de distância do seu 
novo local de trabalho, Carlos Milane veio para seu pri-
meiro dia de trabalho na Agência em Mutum (MG). 

Carlos tomou posse na Gepes, em Belo Horizonte, e, 
logo em seguida, chegou o grande dia de começar a 
trabalhar na Agência, onde o Amaral era Gerente Geral. 
Os funcionários, sabendo de que Carlos chegaria na-
quele dia, prepararam a seguinte pegadinha:

Celso, o vigilante, um homem forte, fingiu ser o Amaral. 
Sentou na mesa do Gerente Geral e esperou a chegada 
do Carlos. 

Natal recebeu o calouro e o encaminhou para conver-
sar com o novo chefe. Celso o recebeu com uma cara 
de bravo e ficou alguns minutos teclando na frente do 
computador sem dar a mínima para o novo colega. 

Depois, disse: “Comigo não tem essa de seja bem-vin-
do, eu quero é negócio, levanta dessa cadeira, encontre 
uma mesa ali fora e vai vender produtos, e, no final do 
dia volte aqui e informe o quanto vendeu!.”

Carlos ficou totalmente desamparado, levantou-se e 
saiu devagar da sala. No lado de fora, encontrou todos 
os funcionários que estavam o aguardando para dar as 
boas-vindas, com muitas gargalhadas e descontração. 
Carlos ficou em Mutum por muitos anos e criou raízes 
na cidade, ficando muito amigo de Natal e Amaral.

Agência do Banco do Brasil em Mutum (MG), em 2008

Funcionários da Agência aproveitando a festa de final de ano, em 2019, da Regional Valadares

Turma da Agência de Mutum confraternizando (MG)
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O mais recente con-
curso para ingressar 
no Banco do Brasil 
foi realizado em se-

tembro de 2021 e se consagrou 
como o maior da história do país, 
batendo recordes com mais de 
1,5 milhão de inscritos, segundo 
a Fundação Cesgranrio, organiza-
dora do processo seletivo.

A seleção foi realizada para provi-
mento de 2 mil vagas para Escri-
turário - Agente Comercial, 2 mil 
de cadastro reserva, para atua-
ção nas unidades de negócios em 
todo o país, e outras 240 vagas de 
Escriturário - Agente de Tecnolo-
gia, mais 240 de cadastro de re-
serva, com foco em Conhecimen-
tos de TI para atuação em Brasília.

“Os números de candidatos su-

“Eu entrei no Banco do Brasil e fui 
muito bem acolhido pelos Fun-
cionários da Agência. Ainda estou 
na fase de treinamento, mas já 
estou muito ansioso para apren-
der mais sobre o funcionamento 
da dependência e das operações 
bancárias. Espero absorver os 
conhecimentos o quanto antes, 
para poder ajudar meus colegas, 
atingir os resultados esperados 
do Banco, além de crescer e apro-
veitar todas as oportunidades 
oferecidas”, compartilhou Pedro.

Formado em Administração, o 
jovem ficou motivado a fazer 
o concurso do BB por ser uma 
pessoa desenvolta: “O BB é uma 
instituição sólida, que oferece 
oportunidades em várias áreas. 
Como eu sou uma pessoa muito 
dinâmica, encontrei o lugar certo. 
Assim, posso me renovar cons-
tantemente, conhecendo vários 
ambientes e pessoas e o melhor: 
permanecendo na mesma insti-
tuição.”

Curiosamente, a ligação de Pe-
dro com o BB surgiu ainda na sua 
infância, quando começou a fre-
quentar a AABB Brasília, treinan-
do natação e tênis. O convívio 
com a família e amigos sempre 
foi assíduo na Associação. “Hoje 
em dia, mesmo não participando 
das aulas de natação, continuo 
praticando a modalidade por 
conta própria na ótima piscina 
olímpica que o clube oferece.”

Desejamos muito sucesso para 
os aprovados no concurso!

 Autora: Maria Luiza Farias

peraram as nossas expectativas. 
A procura por uma vaga no Ban-
co do Brasil nos deixa orgulhosos 
por termos cumprido o objetivo 
de atrair novos talentos, em nível 
nacional”, compartilhou o Vice-
Presidente Corporativo do BB, 
Ênio Mathias em nota ao G1.

As convocações dos novos fun-
cionários começaram em janeiro 
de 2022 e serão prolongadas até 
o segundo semestre deste ano.

O abebeano Pedro Corvello Fil-
gueiras, de 28 anos, natural de 
Brasília, passou em 5° lugar no 
concurso no Distrito Federal para 
Agente Comercial (Escriturário). 
Pedro está lotado na Agência 
1507 no SIA – Setor de Indústria 
e Abastecimento, e já começou a 
trabalhar em fevereiro.
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LIDERANÇAS
FENABB fortalece relacionamento com

do Banco do Brasil

Na foto estão o Presidente da FENABB, Gustavo Boeira; o Presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro; o 
Vice-Presidente da FENABB Rafael Leite e o Vice-Presidente Social da AABB Brasília, Waldyr Peixoto. 
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A umentar a parceria 
institucional e nego-
cial com o Banco do 
Brasil tem sido uma 

das frentes de atuação da FENA-
BB. Para fechar o ano de 2021, em 
dezembro, o Presidente da Fede-
ração, Gustavo Boeira, na com-
panhia do Vice-Presidente Rafael 
Leite e do Vice-Presidente Social 
da AABB Brasília, Waldyr Peixoto, 
foram recepcionados pelo Presi-
dente do Banco do Brasil, Fausto 
de Andrade Ribeiro, e pelo Vice-
-Presidente de Negócios e Vare-
jo, Carlos Motta. 

A agenda de visitas continuou no 
mês de dezembro e o Presidente 
Gustavo, acompanhado do Presi-
dente do Conselho Fiscal da Fe-
deração, Antonio Sergio Riede, e 
do Presidente do Conselho Deli-
berativo da AABB Brasília, Rober-
to Barreto, participaram de uma 
reunião com o Vice-Presidente 
Corporativo do Banco do Brasil, 
Ênio Mathias Ferreira, com o Di-
retor de Cultura e Pessoas, Thia-
go Affonso Borsari, e com os Ge-
rentes Executivos, Carmen Sylvia 
e Rodrigo Augusto Quintiliano da 
Silva. Ambos os encontros foram 
pautados sobre o futuro do Sis-
tema AABB.

“Foram reuniões bastante produ-
tivas, focadas no dia a dia das As-
sociações e nos próximos passos 
para o futuro do Sistema AABB. 
Agradeço ao Presidente Fausto, 
aos Vice-Presidentes Ênio e Car-
los Motta, aos seus Diretores e 
Executivos, pelo carinho e apoio 
às nossas atividades e ações”, de-
clarou Gustavo. 

Autora: Larissa Paulo 

 Na sequência da esquerda para direita, o Presidente Gustavo Boeira; o Vice-Presidente Corporativo do Banco do 
Brasil, Ênio Mathias Ferreira; o Presidente do Conselho Fiscal da FENABB, Antonio Sergio Riede; o Diretor de Cultura 

e Pessoas, Thiago Affonso Borsari; o Presidente do Conselho Deliberativo da AABB Brasília, Roberto Barreto; e os 
Gerentes Executivos, Carmen Sylvia e Rodrigo Augusto Quintiliano da Silva.

Aparecem na foto o Vice-Presidente Social da AABB Brasília, Waldyr Peixoto; o Vice-Presidente de Negócios e Va-
rejo do Banco do Brasil, Carlos Motta; e o Presidente e o Vice-Presidente da FENABB, Gustavo Boeira e Rafael Leite. 
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D esde o ano passado, 
ao utilizar a internet, 
você já deve ter se de-
parado com a palavra 

“Metaverso”, principalmente, após 
o anúncio do Facebook de mudar 
o seu nome para Meta. Mas, afinal, 
o que significa esta expressão e 
quais são os seus impactos na so-
ciedade? 

Um bom exem-
plo para entender 
melhor esta nova 
realidade que está 
cada vez mais pró-
xima de nós é o 
filme “Jogador Nú-
mero 1”, dirigido por Steven Spiel-
berg. Ambientado em um mundo 
real de pobreza e crises, no ano 

Banco do Brasil
N O  M E TAV E R S O

QR Code Trailer 
do filme.

O termo é a junção do prefi-
xo meta, que em grego significa 
“além”, com “universo”. Designa 
um espaço coletivo e comparti-
lhado em um ambiente virtual, 
onde experiências físicas são re-
criadas por meio da internet, com 
uma realidade aumentada e no 
formato virtual, combinando a in-
teligência artificial. 
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de 2045, o refúgio das pessoas é 
um universo virtual chamado Oa-
sis, onde a população se conecta, 
interage e passa grande parte do 
seu tempo.

Mesmo que o Metaverso ainda 
esteja dando os seus primeiros 
passos, em um futuro próximo já 
será possível se relacionar com 
família e amigos, participar de 
reuniões e realizar tarefas do dia 
a dia, com o auxílio de um óculos 
de realidade virtual e, provavel-
mente, outros equipamentos que 
surgirão para simular sentidos e 
sensações.

BB está on no jogo 

O Banco do Brasil entrou no Meta-
verso, na cidade virtual do servidor 

aproximar dos usuários e promo-
ver experiências mais completas 
no atendimento e serviços pres-
tados. O Banco já tem um Centro 
de Inteligência Artificial que é re-
ferência no mercado nacional e 
internacional.  Somente entre os 
anos de 2019 e 2021, já conquistou 
cinco prêmios neste segmento. 

Segundo resultados divulgados 
no 3º trimestre de 2021, as assis-
tentes virtuais do BB realizaram 
mais de 15,8 milhões de atendi-
mentos e conversaram com 7,7 
milhões de clientes, por mensa-
gens de texto e de voz. Os bots 
(robôs) já são capazes de con-
versar sobre qualquer necessi-
dade com os clientes, sejam eles 
Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, 
além de realizar transações de 
cartão de crédito, saldo e ex-
trato, cadastrar, enviar e rece-
ber Pix, pagar boletos, impostos 
e IPVA, fazer a portabilidade de 
crédito e até renegociar dívidas. 
E tudo isso com uma resolutiva-
de de mais de 90%.

“Acredito que, no futuro, as 
três tecnologias que mais im-
pactarão os negócios dos ban-
cos serão IA, Metaverso e Open 
Banking. Por isso, a importância 
de acompanhar e ver que o BB 
está atento a essas tecnologias”, 
avalia o Presidente do Banco do 
Brasil, Fausto de Andrade Ribei-
ro, que inclusive, tem comparti-
lhado artigos sobre as mais re-
centes inovações tecnológicas e 
a atuação do BB frente a todas 
estas transformações. 

*Com informações do Blog do Banco do 
Brasil, InfoMonkey, CNN Brasil, e Portais 

Terra e Draft. 

Autora: Larissa Paulo

“Complexo”, com a divulgação-
de fundos ligados à tecnologia e 
ações na área de educação finan-
ceira. O gamer que estiver na ci-
dade virtual é conduzido para um 
tour pela sede do banco, em Bra-
sília, ou pelo prédio histórico que 
abriga o Centro Cultural Banco do 
Brasil, no Rio de Janeiro (CCBB-RJ), 
acompanhando de perto a exposi-
ção “Egito Antigo”.

Para Tadeu Figueiró, Gerente Exe-
cutivo do Banco do Brasil, o BB 
inova ao “inaugurar” seu espaço 
no jogo, o que favorece a conexão 
entre banco e cliente. “Esse am-
biente virtual que interage com 
elementos do mundo real, amplia 
a nossa plataforma de eSports ao 
tratar de dinheiro, de investimen-
to e de simulação de situações 
presenciais dentro da realidade 
virtual. É mais um passo para a 
construção do futuro de uma ins-
tituição bicentenária e ávida pelas 
inovações que proporcionam ex-
periências colaborativas e imersi-
vas”, finaliza.

Novas tecnologias  
e o Banco do Brasil 

Outro campo da transformação 
digital que vem se disseminando 
é a Inteligência Artificial (IA) e já 
é utilizada para facilitar o traba-
lho de empresas, otimizar tempo, 
ampliar rentabilidade, gerando 
impactos no fornecimento de ser-
viços, dentre outros. Vale destacar 
que o nosso país é referência na 
América Latina em uso e aplica-
ções da IA.

O Banco do Brasil está sempre à 
frente de seu tempo e acompa-
nhando as principais novidades no 
mundo digital, como forma de se 
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AABB Santo Ângelo tem ponto de 
coleta de esponjas usadas

Compartilhe

Por todo o país, as AABBs 
promovem ações inovadoras 
e que se destacam pelos 
resultados positivos alcançados 
junto aos associados e a 
comunidade. Com o objetivo 
de divulgar e inspirar os 
Dirigentes, separamos alguns 
exemplos, confira abaixo. 

Sustentabilidade é o destaque desta 
ação. Normalmente, as buchas sinté-
ticas utilizadas em nossas cozinhas 
vão parar em aterros sanitários e 
demoram centenas de anos para se 
decompor. Pensando em como con-
tribuir com o descarte correto des-
ses utensílios, a Associação em Santo 
Ângelo (RS) tem feito a diferença em 
sua localidade por ser um dos pontos 
de recolhimento. Ao longo de quatro 
anos, mais de 6,5 mil buchas sinté-
ticas foram recolhidas e repassadas 
para uma empresa parceira, que de-
senvolve um programa de coleta e re-
ciclagem dos resíduos. 

“O objetivo principal é retirar esse ma-
terial da natureza. Quem quiser con-
tribuir, pode vir até a AABB e descar-
tar no container, que está na entrada 
principal”, comentou o Presidente do 
clube, Sandro Clayton Frainer.

esta ideia
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Inauguração de campo de futebol em Montes Claros 

No dia 22 de janeiro, a Associação em Montes 
Claros (MG) comemorou a mais recente con-
quista esportiva com a inauguração do Campo 
Emílio Malveira (Bilú). Para marcar este momen-
to e estrear o novo espaço foi realizado um jogo 
amistoso entre o time anfitrião contra uma 
equipe de jogadores de times famosos. A AABB 
Belo Horizonte (MG) também marcou presença 
na confraternização e foi representada pelos 
seus atletas. Quem esteve por lá degustou de 
uma mesa de frutas e petiscos variados, além 
da distribuição de cerveja. A entrada para não 
associados foi a doação de 5kg de alimentos 
não perecíveis. A FENABB foi representada pelo 
Presidente, Gustavo Boeira, acompanhado do 
Vice-Presidente Rafael Leite. 

“A viabilização do campo oficial partiu da ne-
cessidade que já vínhamos observando em 

AABB Lavras se fortalece 
com Ação de Natal 

Criar estratégias que aproximam 
o clube dos associados e da co-
munidade têm sido efetivas nas 
AABBs. Com este propósito, a As-
sociação em Lavras (MG) realizou, 
no final do ano, a Campanha Espe-
cial de Natal, que consistiu em en-
caminhar vale-presentes para os 
associados, que tiveram a oportu-
nidade de presentear uma pessoa 
de sua escolha com uma adesão 
familiar ou individual. Segundo 
os organizadores, esta ação de 
marketing sugerida pelo Presiden-
te da afiliada em Pompéu (MG), 
Analdino Ferreira da Silva Júnior.  

da AABB, além do regulamento da 
campanha, que deixou claro as 
condições, prazos e forma de paga-
mento. Fechamos o ano com novo 
recorde de número de associados, 
em função da campanha especial 
de Natal”, comentou o Presidente, 
Matheus de Carvalho Ferreira.

Autora: Larissa Paulo  

“Este foi um modo 
de prestigiar o asso-
ciado, dando a ele a 
chance de escolher 
quem ele iria pre-
sentear, ganhando 
a taxa de adesão. Foi sensacional! 
Colocamos como limite 100 ade-
sões nesta campanha, depois, dis-
ponibilizamos mais 30% para con-
seguir atender a todos. O grande 
diferencial das indicações, é o per-
fil dos associados, pois o associado 
que indicou “apadrinha” o associa-
do, para que ele repasse nossa cul-
tura, regras gerais e procedimentos 

função da demanda crescente dos associados, 
onde reunimos cerca de 600 atletas em nossos 
campeonatos de futebol. Para nossa satisfação, 
este espaço tem a facilidade de ser transformado 
em dois campos society, quando necessário. Esta-
mos muito felizes com a estrutura”, avaliou o Presi-
dente do clube, Silvano Tolentino Câmara. 
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A s Associações já podem acessar 
a nova Campanha “AABB Tempo 
Bom o Ano Inteiro”, disponibilizada 
pelo Marketing da Federação, con-

ta com novas ideias de produtos e serviços 
para serem utilizados durante a baixa tempo-
rada nos clubes.

O objetivo da Campanha é colaborar com no-
vas adesões e na fidelização de associados 
para as afiliadas, contribuindo, cada vez mais, 
com o fortalecimento das Associações. 

Saiba mais

Dentre as sugestões que podem ser incorpo-
radas pelas afiliadas estão campanhas em 
datas comemorativas, visando o estímulo à 
prática esportiva; realização de parcerias com 
empresas na área da saúde e com profissio-
nais locais, sempre incentivando as pessoas a 
frequentarem às AABBs. Programações para 
estimular uma maior integração familiar, com 

o Ano Inteiro nas
AABBs

Tempo Bom

A Campanha apresenta novas 
ideias de produtos e serviços 

para contribuir com a 
captação de novos associados 

e no fortalecimento do 
Sistema AABB

eventos gastronômicos e esportivos; proposta de Plano 
Anual, na antecipação do crédito no cartão recorrente com 
condições atrativas para a adesão de novos associados. 
Além de Peças Publicitárias de divulgação para as redes 
sociais e WhatsApp e muito mais. 

As novas propostas de produtos e serviços podem contri-
buir para a organização do calendário anual dos eventos e 
das ações da sua afiliada. Aproveite!

Autora: Maria Luiza Farias





Agora o Sistema AABB

Como fazer para adquir?

No QR Code ao lado, você confere todas as 

informações sobre o novo App!

Acesse sua loja e
baixe agora mesmo

possui um
aplicativo
AABB CLUBE

Mais uma novidade chegando para o Sistema AABB. Modernidade e 

inúmeros serviços na palma da mão. Estamos falando do APP AABB 

Clube, disponibilizado às afiliadas que utilizam o Sistema AABB 

SICLUS, por meio do acordo firmado entre a FENABB e a ENSTI. O 

aplicativo permite aos associados efetuarem consultas de suas 

carteirinhas, emitir boletos para pagamentos de mensalidades, 

reservar espaços do clube e outras funcionalidades que serão 

ofertadas pela ENSTI, com a concordância da Federação.
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