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Uma nova AABB                          A sabedoria que sempre esteve presente junto ao criador, na verdade, desde a fundação do mundo, 
nos ensina que as celebrações devem fazer parte do nosso dia a dia. A propósito, sabedoria e celebração, 
são palavras que nortearam nossa jornada esportiva de novembro (JERAB) e neste mês de dezembro são 
costumeiras historicamente. Gostaria de lembrar que temos muitos motivos para celebrar, eis alguns: 
Nossa saúde física, mental e psicológica; equilíbrios, emocional e financeiro; harmonia desfrutada entre 
amigos e a família em nosso preservado ambiente abebeano, entre outros. 
 Nossa liderança no grupo de trabalho da AABB começou em abril deste ano, com a realização de 
um diagnóstico, que evidenciou a necessidade urgente de ações no item “segurança”. O estreitamento da 
relação com a PM, corpo de bombeiros e contratação de 01 segurança aos domingos, apresentou ainda em 
abril, resultados satisfatórios para os freqüentadores e funcionários do Clube. Em seguida após execução 
de serviços de manutenção e limpeza dos ambientes internos, fomos buscar o retorno do nosso principal 
cliente. Iniciamos em casa, obviamente, com visitas à Gepes, Cassi, Super, e Agências do BB da Grande 
Vitória. Visitamos e fomos visitados pela Prefeitura da Serra e Vigilância Sanitária, oportunidades para 
negociações tributárias e outras questões legais. Apresentamos nossos ambientes ao Sr. Secretário de Ad-
ministração, no afã de conseguirmos maior proximidade com esta importante parceira. Visitamos a OAB 
com tratativas sobre o convênio, existente há 10 anos, entretanto, sem quaisquer reajustes. Escrituração e 
posse das 03 unidades residenciais, recebidas da Construtora Morar, disponibilizando-as legalmente para 
venda. Transferência da nossa secretaria para junto da portaria, que também teve seu controle de acesso 
modernizado com “cancelas” automatizadas e proporcionou maior agilidade e confiabilidade nos nossos 
serviços.
OBRAS: Destaque para criação do auditório, climatizado e equipado com projetor, equipamentos de som 
de ótima qualidade, capacidade para 60 pessoas, ideal para palestras, reuniões e comemorações corpo-
rativas; construção da rampa de acesso à sede social, que proporciona maior conforto aos noivos e seus 
convidados; reconstruções das quadras de tênis (rápida e saibro) e poliesportiva (voleibol e futebol de 
salão) já utilizadas na realização do Jerab; pinturas diversas em áreas dos bares, ruas e estacionamentos.
EVENTOS: Jesaf, feijoada beneficente, festival de queijos e vinhos, festa das mães, pais e crianças, 
competições citadinas e Jerab, foram os mais festejados neste ano. 
 Agradeço aos colaboradores, associados, dirigentes, assim como amigos do BB, que nos ajuda-
ram na reconstrução da imagem voltada para as famílias, nosso alvo principal e retomada do crescimento 
e qualificação do quadro de associados. 
 Que Deus o Criador, possa continuar nos iluminando, dando-nos sabedoria para conduzir esse 
gratificante trabalho e possamos ter muito mais a celebrar...
Em breve.
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Um clube pra chamar de seu
Ação

Disponibilizar aos associados espaços de lazer 
modernos e confortáveis e estimular a práti-
ca esportiva e cultural é o objetivo de todo 

clube. Na AABB Vitória a meta em 2014 é promover 
reformas na estrutura do clube e recuperar a confiança 
do seu sócio principal que é o funcionário do Banco 
do Brasil.
   E as obras já estão de vento em popa. A sede 
social ganhou rampa de acesso para eventos e outras 
melhorias estão sendo feitas nos banheiros, reformas 
no teto e pinturas em geral.Em breve será inaugurado 
um auditório para encontros coorporativos e palestras. 
O salão social tem capacidade para 500 convidados e 
recebe festas de casamento, formaturas e bailes.
    Outra novidade é a reforma das quadras. O atual 
presidente, Valdeir Bento de Aguiar, firmou contrato 
com a Pétroa Construtora para reforma da quadra 
dura de tênis, obra que inclui piso, contrapiso, imper-
meabilização e pintura, inclusive dos alambrados. A 
quadra de saibro também será reformada e os campos 
de futebol passarão por melhorias no gramado.
    O cuidado com a manutenção das áreas verdes e es-
paços de convivência como o parque aquático é prio-
ridade para a equipe de funcionários do clube.
    Recentemente, foram realizadas reuniões com os 
funcionários das agências, equipe Ecoa e Superin-
tendência, com o objetivo de apresentar o planeja-
mento e reforçar a necessidade da presença do fun-
cionário do Banco do Brasil no clube.
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     A AABB Vitória reinaugurou, no sábado, 11 de 
outubro, as duas quadras de tênis. Prestigiaram o 
evento tenistas funcionários do BB, aposentados, só-
cios e convidados, acompanhados de suas esposas e 
filhos, além dos profissionais da Escola Hugo Dereck 
de tênis.  

AABB reinaugura quadras de tênis 

     Os professores Hugo Dereck, Raimundo Silva e 
Augusto Paulino organizaram uma clínica, atividade 
composta de treinamento técnico e tático, que visa 
aperfeiçoar os fundamentos do tênis.  O exercício 
proporcionou a todos conhecer novos parceiros e se 
divertir num ambiente saudável e familiar.  
     Em seguida os atletas disputaram um mini torneio. 
O campeão foi Antonio Carlos Morelli, funcionário 

da agencia Mata da Praia e o vice-campeão Henrique 
Rabelo, sócio comunitário, de Jacaraípe.  No encer-
ramento, foi servido um delicioso churrasco com di-
reito a chopp e canecas personalizadas. 
     Segundo o presidente, Valdeir Bento de Aguiar, os 
investimentos na estrutura do clube são necessários 

e urgentes. Na obra foram investidos R$ 68 mil, um 
esforço da nova administração para atender a uma 
demanda antiga dos atletas. “Estamos recuperando o 
clube e melhorando as condições da prática de espor-
tes para os associados”, afirmou. Até o final do ano, 
outras áreas do clube receberão investimentos, como 
é o caso da quadra poliesportiva que também já está 
em obras.
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Vitória é sede do JERAB Sudeste

     Mais de 400 atletas dos quatro estados da 
região Sudeste - Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e São Paulo - estiveram presentes na 
AABB Vitória para a Jornada Esportiva Regional 
de AABB - JERAB 2014. A competição aconte-
ceu nos dias 15 e 16 novembro e reuniu 26 AABBs 
que competiram em 16 modalidades esportivas. 
     O evento contou com a presença do Superin-
tendente Regional do Banco do Brasil no Espírito 
Santo, Antonio Carlos Servo, o vice-presidente 
esportivo da FENABB, Jezreel Agra Cordeiro, o 
presidente do CESABB Paulo Roberto Pires, além 

do presidente da AABB sede, Valdeir Bento de 
Aguiar e de outras associações presentes. A Cassi 
também esteve representada pelo seu gerente, Ricar-
do Alexandre Ruz, que disponibilizou uma ambulân-
cia com dois profissionais de saúde durante o evento.
     Na cerimônia de abertura, as delegações 
fizeram o tradicional desfile e se posicionaram de 
frente para o hasteamento das bandeiras, ao som 
do hino nacional brasileiro, executado pela Banda 
da Polícia Militar do Espírito Santo. Em seguida, o 
atleta Juarez Vergna de Oliveira conduziu a tocha 
olímpica pelo gramado e acendeu a pira, simboli

Capa
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zando assim a importância do espírito esportivo. 
Logo após o juramento dos atletas e o pronunciamen-
to das autoridades, as competições tiveram início. 

          
     O Espírito Santo se destacou em duas modalidades. 
A AABB Vitória se sagrou campeã  na Bocha e vice-
campeã no Tênis de Mesa masculino  e a AABB de 
Aracruz foi campeã  na modalidade Minicampo Su-
permaster. Mas o estado de São Paulo foi o grande 
campeão das competições, com nove ouros em diver-
sas modalidades. Em meio a muita festa e comemo-
ração,  Pedro Vilaça Neto, representante do conselho 
deliberativo da FENABB, coordenou a cerimônia de 
entrega dos troféus e medalhas aos atletas e associa-
ções vencedoras. 
     Além das competições a AABB Vitória preparou 
uma boa programação. A cantora Ana Diene, de 
Vitória, animou o horário de almoço nos dois dias de 
evento. O jantar de confraternização, que ocorreu no 
sábado, foi animado pela banda Bob e Jayme, de São 
Gabriel da Palha. Entre bolas murchas e bolas cheias, 
o palhaço Peteleco jogou bola de perna de pau, dis-
tribuiu brindes e divertiu a garotada e os torcedores. 
O troféu de torcida mais animada ficou com a AABB 
de Junqueirópolis, que apoiou os seus atletas com um 
show de animação. 
     O presidente da AABB Vitória avaliou a missão 
de realizar a jornada esportiva, apesar das limitações 
estruturais do clube. “Temos a grata satisfação de 
receber tantas delegações em nossa associação e es-
peramos poder compensar com alegria e celebrar o 
esporte”, afirmou Valdeir. 

Competitividade e animação
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  A cerimônia de premiação foi o ponto alto do 
JERAB 2014, com os atletas fazendo muita festa. 
Ouro em nove modalidades, o estado de São Paulo foi 
o grande campeão da jornada. 
  Em segundo lugar ficou Minas Gerais, com três 
campeões. O Rio de Janeiro foi campeão em duas 
competições, igualando ao Espírito Santo. O esta-
do levou ouro na modalidade Minicampo Super-
master com a AABB de Aracruz e na Bocha, para 
Vitória, com a dupla Tarcísio Pratti e Jovacy Peter. 

Muita festa para os campeões

Equipe de Ribeirão Preto foi campeã do Minicampo Master.

Montes Claros foi campeã no vôlei de praia com Jomerson e Rednilson.

Vitória levou também o vice-cam-
peonato no Tênis de Mesa  mascu-
lino, com o atleta Jordan Cabral. 
    Algumas contusões, comuns no 
esporte, foram prontamente aten-
didas pelos profissionais de saúde 
da CASSI, que permaneceram no 
clube até o final das competições. 
     Equipes qualificadas e bastante 
competitivas fizeram da jornada 
esportiva o que se espera de um 
grande campeonato. Partidas dis-
putadas, inclusive nos pênaltis, e 
respeito mútuo, prevalecendo o 
fair play. 

Aracruz faturou o Minicampo Supermaster.

Vitória foi campeã na Bocha e vice-campeã no tênis de mesa.

Troféu de melhor torcida foi para Junqueirópolis.

Ouro no Xadrez e Buraco para o Rio de Janeiro.
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Dia de sol e alegria na festa das crianças
     A festa do Dia das Crianças realizada pela AABB 
no domingo, 12 de outubro, foi de muita diversão e 
alegria e contou com a presença de cerca de 450 pes-
soas, entre sócios e familiares. Durante o dia, teve 
distribuição de balas, pipocas e algodão doce, anima-

ção com DJ e uma equipe de recreadores para divertir 
a garotada. 
     O domingo ensolarado lotou as piscinas onde as 
crianças puderam brincar em segurança. As brinca-
deiras do Palhaço Peteleco foram o ponto alto da festa 
que começou às 10h. Entre malabares e caretas, a cri-
ançada foi chegando e logo se enturmando.  Os recre-
adores se encarregaram de divertir os filhos, enquanto 

os pais puderam apreciar a festa. As atividades de pin-
tura de rosto e bola mania fizeram um grande sucesso 
entre os pequenos, que fizeram fila para ganhar um 
balão em forma de coração, bichinho de estimação ou 
espadas. 
     Para a diretora de eventos Andréia da Silva, esta já 
é uma festa tradicional do clube. “Esta festa foi pre-
parada com todo o carinho para as crianças. A alegria 
delas valoriza o nosso trabalho. Esperamos que todos 
tenham se divertido” disse.

Especial
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       Vitória recebeu no sábado, 26 de julho, a Night 
Run etapa Marte, corrida de rua noturna organizada 
pela O2. Com percurso de 5 ou 10 km, à escolha do 
atleta, a Night Run trouxe como tema o espaço. As-
tronautas invadiram o palco central, onde ocorreu um 
animado aquecimento dos atletas, com muita música, 
luzes e animação.
       Apesar da chuva, cerca de 2000 corredores lo-
taram a Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, no centro 
da cidade. Os atletas funcionários do Banco do Brasil 

puderam contar mais uma vez com o apoio  do projeto 
Vida Saudável.

Night Run leva 2000 atletas às ruas de Vitória
Esportes
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       A AABB Vitória, representando a FENABB, se   
uniu à GEPES e CASSI para levar apoio aos atletas 
do BB. Duas tendas foram instaladas na Praça Getúlio 
Vargas, disponibilizando atendimento profissional 
como massagem, alongamentos e aferição de pressão 
arterial. Foram distribuídas camisetas e squeezes aos 

participantes, além de água, barras de cereais e frutas, 
para uma boa hidratação dos atletas.
      Estiveram presentes o presidente da AABB, Val-
deir Bento de Aguiar, o gerente geral da GEPES, Vol-
gano da Rocha Júnior e o gerente da CASSI, Ricardo 
Alexandre Ruz, além das equipes de trabalho.
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     A AABB Vitória, em parceria com o Centro Es-
portivo Serrano, oferece aos seus associados escoli-
nha de futebol,  nas categorias Dente de Leite, Pré-
mirim, Mirim, Infantil e Juvenil.
     Sob o camando de Alvimar de Oliveira e treina-
dores capacitados, a escolinha honra o slogan "for-
mando vencedores". Recentemente as equipes sub 
14 e sub 16 foram campeãs da Copa Popular em Vila 
Velha, e estão na final da Copa Gazetinha 2014. 
     “Meu maior prazer é lapidar o aluno em sua for-

O esporte é um conjunto de atividades que melhora a qualidade de 
vida, tornando o ser humano mais ativo e saudável. É muito impor-
tante equilibrar a atividade física com uma boa alimentação. Esta 
combinação realmente muda o estilo de vida, melhora o humor e di-
minui o estresse do dia a dia.

A AABB Vitória oferece aos seus associados uma boa infraestrutura 
para a prática do exercício físico. Piscinas, campos de futebol, qua-
dras de tênis e peteca, vôlei de praia, campos de bocha, ginásio de 
futebol de salão, vôlei e basquete, além de uma ampla área verde 
para a prática de caminhadas.

Esportes

Escolinha de Futebol é 
sucesso entre pais e atletas

mação" afirma Alvimar, que já trabalhou como trei-
nador no Guarapari Esporte Clube e na base do Rio 
Branco Atlético Clube, onde jogou futebol na posição 
de lateral esquerdo.
    Os treinos da escolinha acontecem às quartas e 
sextas, de manhã de 8h às 10:30 h e à tarde, de14h 
às 16:30h. Os jogos são realizados aos sábados de 
manhã. 
Maiores informações pelo telefones:
 99833-0031/ 99688-8659/  99997-0031

Venha praticar esportes na AABB!
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AABB promove Competições Citadinas

No último domingo, 19 de outubro, a AABB 
Vitória amanheceu muito animada para as com-

petições citadinas. Quatro empresas participaram do 
evento, indicadas pelo gerente do BB e vice-presiden-
te financeiro da AABB, Renato Miossi.  
    Os atletas das empresas ALVATEC, LIMOAR, 
AFORT E FORTLEVE, todas da Serra, chegaram 
cedo, acompanhados de suas famílias. Foram recebi-
dos com uma mesa de frutas para começar bem o dia. 
A arbitragem já estava a postos e logo após o sorteio 
a competição teve início.
      O troféu de campeão foi para a equipe Alvatec, 

que, além de vencer a final contra a equipe Limoar, 
revelou também o goleiro menos vazado, Edi Jr, e o ar-
tilheiro da competição, Joniel dos Santos com 4 gols. 
   Para o consultor de vendas Derly Coutinho, 
representante da AFORT, o convite da 
AABB foi muito bem vindo. “Os funcionários 
ficaram muito animados com a possibilidade de 
poder também se associar ao clube”, afirmou. 
       Ao final dos jogos, equipes e torcidas puderam cur-
tir o clube e aproveitar o churrasco de confraterniza-
ção ao som da banda Forrozão Manda Brasa, da Serra.  

Alvatec foi a grande campeã do torneio

Comunidade
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Caro 
associado,

Atualize seu cadastro  
e fique por 

dentro de tudo que 
acontece no 

seu clube!

Receba a 
Newsletter 

da AABB Vitória por
 e-mail. 

Acesse já!
 

vitória.aabb.com.br

Não é sócio? 

Associe-se!

Ligue agora: 

3243 1138 

3243 1414

     Situada em Manguinhos, uma das regiões litorâneas mais valorizadas do Espíri-
to Santo, a AABB Vitória possui 131.000 m² de área verde, onde você vai encontrar 
várias opções de lazer, esportivas e sociais para a sua família.   
     O clube possui uma ampla infraestrutura: 3 Piscinas sendo uma semiolímpica 
e 2 infantis, 2 Piscinas de Biribol, Toboágua, Playground, Sauna seca e a vapor, 3 
campos de futebol, 2 quadras de tênis, 1 Quadra de areia, 2 Quadras de peteca, 
1Quadra poliesportiva, 2 campos de bocha, Salão de sinuca, 2 bares, Churrasquei-
ras, Choupanão, Sala de eventos, Sede Social e amplos estacionamentos.

Venha desfrutar de toda a tranquilidade 
e segurança que você merece!
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     A MRV Engenharia reuniu, no dia 25 de setembro, 
cerca de 750 pessoas na sede social da AABB para 
a assembléia de implantação do Condomínio Vila 
Florata Parque. O empreendimento, de 570 aparta-
mentos, localizado na Chácara Parreiral, Serra, ES,  
faz parte do programa Minha casa Minha vida, do 
governo federal e é financiado pelo Banco do Brasil.
     Segundo o engenheiro civil e coordenador do pro-
jeto, Gleidstone R. Soares, a AABB é uma boa opção 
para a realização de eventos. “O clube possui uma 
excelente infraestrutura que nos atende bem e certa-
mente, faremos novas reuniões aqui”, afirmou.
     Para o presidente Valdeir Bento de Aguiar o evento 
representa o início de uma boa parceria que pode re-
sultar na adesão de novos associados.

MRV Engenharia promove 
evento na AABB

Anuncie 
Aqui!
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 Eventos Corporativos


