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Mensagem do 
Presidente

     Onde está o valor daquilo que fazemos?
    O que nosso trabalho proporciona às pes-
soas?
    São perguntas que estão sempre presentes 
no nosso dia a dia e que norteiam nossos plane-
jamentos de trabalho. Afinal, é exatamente 
através da qualidade desse relacionamento 
que conseguiremos proporcionar o bem estar 
das pessoas e seu crescimento. É o que justifica 
nossa existência como clube de lazer e esportes. 
     Celebramos o nosso "trabalho" primeira-
mente com a gratificante presença de empresas 
clientes do Banco do Brasil e potenciais sócios 
da AABB. 
    Comemoramos juntos também com os co-
legas aposentados não só o título nacional de 
Campeões do CINFABB, mas o prazer de tê-
los conosco nos treinos, sempre ativos e pre-
sentes em nossa casa, zelando pela saúde e pelo 
convívio saudável, comum aos abebeanos.
    Sempre que possível lembramos à nossa equi-
pe de funcionários que, ao fazermos o "nosso 
melhor", não permitimos que a crise política 
e econômica nos esmague. Ao contrário, mais 
experientes, enxergaremos mais e melhor as 
oportunidades, e assim seremos mais fortes.
Abraços!
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Ação

   A AABB Vitória participou em fevereiro, dia 13, 
do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. A mobi-
lização ocorreu em todo o país, envolvendo comuni-
dades, instituições e o Ministério da Defesa no com-
bate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela 
transmissão da dengue, da febre chikungunya e do 
zika vírus. A campanha teve a participação de milita-
res do Exército, Marinha e Aeronáutica e a presença 
de Ministros de Estado em várias capitais brasileiras.
   Na AABB a ação contou com a presença do Super-
intendente Estadual, Dario Giovanella, o Superinten-
dente Regional Vila Velha, Sergio Uliano e o Superin-
tendente Regional Vitória, Fernando Poncio Paiva, o 
Vice-Presidente do CESABB ES, Pedro Vilaça além 

de associados, funcionários e administradores da 
Grande Vitória.
     O dia foi de faxina. Após o café da manhã, toda a área 
do clube foi vistoriada pela comitiva e funcionários 
do clube. Foram verificadas lixeiras, plantas, pneus, 
canos, torneiras, calhas entre outros itens constantes 
do check list enviado pela FENABB. Foram encon-
trados e eliminados pequenos reservatórios de água 
como tampinhas de garrafas pet e sacos plásticos.
   A AABB Vitória já vem intensificando o combate 
ao mosquito desde o início do verão.  Em dezembro a 
equipe de funcionários promoveu um verdadeiro mu-
tirão para limpeza dos locais que pudessem vir a ser 
um potencial alvo de proliferação dos transmissores.

AABB Vitória participa do 
Dia Nacional de Mobilização Zika Zero
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     Frequentar a AABB Vitória é, sem dúvida, uma 
ótima pedida em qualquer época do ano. O que não 
faltam são opções de lazer e esportes. Mas a grande 
preferência são as atividades nas piscinas, principal-
mente no verão, quando o clube recebe um maior 
número de associados.
     E, para garantir uma diversão com segurança, a 
AABB realiza uma rigorosa manutenção de toda 
a água utilizada no clube, em piscinas, banheiros, 
bebedouros e áreas comuns.
     Contratado para efetuar o monitoramento, o labo-
ratório Ronconi, da Serra, realiza periodicamente 
a análise físico-química e microbiológica da água, 
atendendo às exigências da Vigilância Sanitária.  
       Segundo o técnico químico, Naílio Ronconi, são  
colhidas amostras semanalmente para verificação dos 
níveis de cloro e de pH da água. “Nos clubes esses 
níveis devem ser medidos com frequência, para que a 
água não cause problemas à saúde”, afirma.

Piscina exige cuidados para 
garantir diversão com segurança

       Nada melhor que uma piscina com os amigos, 
não é mesmo? A AABB acredita que ações preventi-
vas e experiência profissional garantem os momentos 
de lazer com muita diversão e segurança para a sua 
família.

    A AABB Vitória participou, em mar-
ço, do 4º ERA – Encontro Regional de 
AABBs, em Salvador, BA. O evento 
contou com a presença de 199 dirigen-
tes de AABB dos estados da Bahia, Es-
pírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro.
    Segundo a FENABB, o evento tem 
o objetivo de alinhar as estratégias para 
uma atuação integrada e convergente 
entre as AABBs, a FENABB,  os CES-
ABBs e o Banco do Brasil. É também 
uma excelente oportunidade para que 
os administradores possam trocar ex-
periências e conhecer as boas práticas 
de gestão, o que certamente fortalece os 
clubes e beneficia os associados.

4º ERA reúne dirigentes em Salvador
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      A reforma dos dois toboáguas foi mais uma melho-
ria do clube no intuito de oferecer aos sócios e convi-
dados outra opção de entretenimento e lazer. As obras 
terminaram em março e os equipamentos reinaugura-
dos com muita expectativa pelos associados.
    A maior sensação foi o Kamikase. Segundo os 
adeptos da adrenalina, a descida é rápida e provoca 
aquele frio na barriga. O brinquedo foi completa-
mente reformado e voltou a fazer parte das opções de 
lazer no parque aquático da AABB. Além de reforço 
na estrutura da plataforma, reparos na fibra e nova 
pintura, o aparelho ganhou atenção especial no item 
segurança, de forma a zelar pelo bem estar e conforto 
dos usuários.

E O Kamikaze está de volta!
    Lembramos que é necessário sempre respeitar todas 
as regras de utilização do toboágua, a fim de evitar 
qualquer tipo de acidente.
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Capa

O 1º de Maio, Dia do Tra-
balhador, foi também 
de futebol na AABB 
Vitória. O torneio Cita-

dinas, tradicional competição entre 
equipes de empresas parceiras do 
BB, patrocinado pela FENABB, 
agitou o domingo. 
      Este ano seis empresas tradi-
cionais da Grande Vitória partici-
param da competição: Agtop, Bi-
ancogrês, Espiral Andaimes, RPF 
Auto Peças, Unilog e Viminas.
      A festa começou logo cedo, 
com a chegada de mais de 60 atle-
tas, acompanhados das famílias. 
Logo após o sorteio das chaves a 

Torneio Citadinas anima Dia do Trabalhador
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competição teve início, com parti-
das rolando durante toda a manhã. 
Após a final, a AABB ofereceu um 
delicioso churrasco, acompanhado 
de muito pagode ao som do grupo 
Novas Regras.
    A grande campeã do torneio foi a 
Unilog e o vice-campeonato ficou 
com a Agtop que receberam tro-
féus e medalhas. Foram premiados 
também os goleiros menos vaza-
dos, o artilheiro do campeonato 
e as torcidas mais animadas, que 
receberam bolas de futebol como 
prêmio.
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Especial

     No sábado, 05 de dezembro, a AABB Vitória foi 
palco da festa de confraternização dos funcionários do 
BB no Espírito Santo. A programação teve início às 
12h, com um delicioso churrasco servido pela equipe 
Serra Grande Hotel e Churrascaria. A boa música da 
banda Projeto Feijoada, de Cachoeiro de Itapemirim 
embalou a festa durante toda a tarde. Logo cedo, a 
equipe de organização já estava a postos para recep-
cionar os convidados e familiares.
     O evento contou com a presença do Superinten-
dente Estadual, Dario Giovanella, do Superintendente 
Regional Vila Velha, Sergio Uliano e do Superinten-
dente Regional Vitoria, Fernando Poncio Paiva, o 
Gerente Geral da GEPES Vitória, Volgano da Rocha 
Junior, o Vice-Presidente do CESABB ES, Pedro 
Vilaça, funcionários e administradores de todo o es-
tado.
     Para receber cerca de 1300 pessoas, foram mon-
tadas grandes tendas com toda a estrutura necessária 
para que os colegas pudessem aproveitar bem o dia. 
Uma equipe de recreação se encarregou de divertir a 
criançada na área infantil montada na quadra polies-
portiva, com brinquedos  e distribuição de  algodão 
doce e picolé.
      Para Valdeir Bento de Aguiar, presidente do clube, 
o evento foi um sucesso. “É muito gratificante ver os 
colegas do BB, nosso principal cliente e parceiro, pre-
sente e feliz em nosso ambiente”, concluiu.

AABB Vitória recebe 
confraternização do Banco do Brasil
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Esportes

     Em fevereiro, 27, a AABB realizou um mini tor-
neio de tênis, com a participação dos sócios pratican-
tes deste esporte no clube. Foram utilizadas as duas 
quadras e participaram cerca de 10 atletas, com de-
staque para as representantes femininas, Bianca Can-
hamaque e Gabriela Laeber C. Amorim. 
     O objetivo foi a promoção da integração dos atle-
tas e estimular a prática do tênis masculino e femi-
nino. Todos receberam medalhas de participação. Os 
vencedores do torneio foram Robson Silva Canha-
maque e Rafael Conceição de Almeida.

Torneio de tênis anima atletas na AABB
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AABB Vitória é campeã 
no XXII CINFAABB

    A AABB Vitória se sagrou campeã do Futebol 
Minicampo Supermaster A Masculino, batendo a 
forte equipe de Porto Alegre pelo placar de 3 X 2 no 
XXII Campeonato de Integração Nacional dos Fun-
cionários Aposentados do Banco do Brasil – CIN-
FAABB. O evento, realizado entre os dias 21 e 28 de 
maio, na AABB Cuiabá (MT), reuniu 1.100 atletas e 
2.400 participantes.
      Para o Conselheiro Deliberativo e líder de futebol, 
Homero Tardin Romero, a equipe de Supermaster de 
Vitória brilhou no CINFAABB 2016. “O maestro da 
equipe foi o atleta Luiz Carlos Torres, mas destaco 
também o atleta Doleba que teve grande atuação 
como último homem da linha de defesa, sem cometer 
uma única falta durante toda a competição”, afirmou 
Homero, que enalteceu também os atletas Edinho e 
Zanon, além do oportunismo de Gilson, que marcou 
gols decisivos.
      O técnico que levou a equipe Supermaster até a 
final, com  muita serenidade e competência foi Jovên-
cio Rodrigues Vilela, o popular Espirro, ex-atleta e 
também técnico da AABB Aracruz. O time completo 
foi: Antônio Carlos Lopes, Edson Moreira Eiriz, Edu-
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Sub 17 vence Copa Nacional Popular
     Emoção e garra marcaram a grande final da Copa 
Nacional Popular Infanto-Juvenil, que aconteceu em 
Marataízes nos dias 25 a 31 de janeiro. A equipe Sub 
17 de futebol do Centro Esportivo Serrano, escolinha 
que atua na AABB,  foi a campeã nos pênaltis, em 
jogo disputado contra a equipe do Tigres, de Aracruz.
     Os atletas campeões e comissão técnica trouxeram 
o troféu para a AABB e compartilharam com o clube 
a alegria de mais uma conquista. O Centro Esportivo 
Serrano tem revelado atletas e conquistado títulos em 
competições como a Copa Popular, Copa Guri e Copa 
A Gazetinha.
     A parceria entre a AABB e o  Centro Esportivo 
Serrano permite oferecer aos associados escolinha de 
futebol,  nas categorias Dente de Leite, Pré-mirim, 
Mirim, Infantil e Juvenil.

ardo Antunes Sobrinho, Gilson Vivas Setime, Jarbas 
Lorentz Magalhães, José Gomes Pinto, José Luiz 
do Amaral Torres, José Paulo Ferrari, Lourival Luiz 
Lodi, Luiz Carlos do Amaral Torres, Luiz Humberto 
Zanon e Uilson Antônio Caser. (Técnico: Tarcísio 
Roque Pratti)



     

14  Revista  da Revis ta  da 

aabb              aabb              
Vitória ES

Comunidade

       A AABB Vitória recebeu em novembro 2015 um 
encontro de colecionadores de carros antigos. A ex-
posição reuniu os Amigos do Volks do Espírito Santo, 
acompanhados dos familiares, para um churrasco de 
confraternização. 
      O grupo foi formado a partir de 2010 com o ob-
jetivo de reunir pessoas que nutrem a mesma paixão 
pelo Fusca e seus derivados refrigerados a ar. Hoje 
congrega cerca de 30 amigos que compartilham ex-
periências, dicas, viagens e eventos.
“Nós pretendemos repetir a dose porque foi muito 
bom”, afirmou André Resinentti Zanon, sócio da 
AABB e um dos organizadores do evento.

Encontro reúne 
colecionadores de carros antigos

 Informações: amigosdovolks.com.br
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AABB recebe colônia de férias de Furnas
     Foram dois dias muito especiais, com muitas 
brincadeiras, música e animação para os filhos de 
funcionários e colaboradores de Furnas. A empresa 
escolheu a AABB Vitória para sediar a colônia de 
férias 2016, que aconteceu em Janeiro e pela primeira 
vez no Espírito Santo. O evento faz parte do projeto 
Furnas Feliz, da Gerência de Segurança do Trabalho e 
Saúde de Furnas - GSS.A, vinculada à área de recur-
sos humanos da empresa.
      Esteve presente o coordenador do projeto e pro-
fessor de educação física, Fábio da Nóbrega Lins, 
juntamente com uma equipe formada por assistentes 
sociais e de segurança de Furnas Rio de Janeiro, além 
do supervisor de segurança Alexandre Magno Cer-
queira dos Santos, representante da empresa no Es-
pírito Santo. A assessoria foi realizada pela empresa 
HD Events.
     Separados por faixa etária, e sob o olhar atento 
dos monitores, recreadores e  guarda-vidas do corpo 
de bombeiros da Serra, cerca de 52 crianças e ado-
lescentes puderam conhecer o clube e se divertir na 
piscina e no toboágua. Durante todo o dia foram de-
senvolvidas atividades variadas nas áreas recreativa, 
esportiva e cultural. Nada em ritmo de competição, 
mas sim de lazer. A ordem era se divertir e foi isso que 
a criançada fez.
     Com a energia em alta, no segundo dia a brinca-
deira continuou. Foram desenvolvidas oficinas, ações 
culturais e gincanas. Para Henrique Velloso, da em-

presa HD Events, a AABB é nota dez. " A estrutura 
é muito boa e foi além das nossas expectativas, aten-
dendo as necessidades de entretenimento geral das 
crianças", afirmou.
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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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 Eventos Corporativos


