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Caros associados, 

   No dia 18 de agosto realizamos a assembléia de 
eleição dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Ad-
ministrativo, para o mandato Setembro/2015 a 
Agosto 2018, conforme preceituam os artigos 10 
a 13 do Estatuto da AABB. 

   É com muita alegria que recebemos um novo man-
dato e aproveito aqui para agradecer a todos o apoio 
e a confiança. No momento a ata está tramitando em 
cartório e em breve será divulgada no site.

   Em reuniões internas com as equipes de trabalho 
e nos contatos com amigos procuro sempre lembrar 
que a primeira etapa foi bem feita. Cuidamos da 
limpeza, da manutenção de equipamentos e ambi-
entes e conseguimos fazer algumas melhorias na es-
trutura do clube. 

    Introduzir  novas  metodologias  de  trabalho  e 
administração  não  é  tarefa  fácil. Exige  dedicação,  
iniciativa e agilidade. Creio que avançamos bem nos 
objetivos e sabemos que há muito ainda por fazer. 
Mas temos certeza que poderemos contar com os di-
rigentes eleitos para recolocar a AABB em destaque. 
E contamos  também com  você,  associado, que nos 
estimula a fazer deste um clube melhor a cada dia. 

    Agora nosso desafio consiste em buscar novos 
sócios, firmar novos convênios e parcerias, sempre 
visando fortalecer a instituição. Consideramos de 
vital importancia a aproximação com os colegas do 
principal cliente que é o Banco do Brasil.

    Venceremos os desafios e seremos ainda mais 
fortes!!!

Valdeir Bento de Aguiar - Presidente

Veja nesta Edição
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Ação

     A Associação Atlética Banco do Brasil - AABB 
Vitória firmou convênio para adesão de novos asso-
ciados com a empresa Granito Zucchi, na Serra. O 
contrato foi assinado em maio e o clube já registrou 
cerca de 60 novos sócios. 
     Para a gerente de recursos humanos Renata Mari-
ano, a parceria atende a uma demanda dos trabalha-
dores por uma melhor qualidade de vida. “Quando a 
AABB nos procurou, já havíamos pesquisado outros 
clubes, mas a escolha partiu dos próprios funcionári-
os”, afirmou.
     O convênio está aberto a todos os funcionários da 
empresa, com descontos nas taxas de adesão e men-
salidades que serão debitadas automaticamente em 
conta corrente. 
     O Espírito Santo é o principal produtor e o maior 
processador e exportador de rochas ornamentais do 

AABB assina convênio 
para novos associados           

Brasil e a Granito Zucchi é uma das maiores empresas 
deste segmento no Espírito Santo, onde emprega cer-
ca de 300 funcionários. Atua no mercado desde 1994 
e exporta para América do Norte, do Sul e Central, 
Europa e Ásia, além de atender ao mercado interno 
brasileiro. 
        Para o presidente da AABB, Valdeir Bento de 
Aguiar, este convênio é mais uma ação em harmonia 
com as finalidades da associação. Além de contem-
plar a promoção do bem-estar das pessoas, ele tam-
bém contribui para o desenvolvimento da comuni-
dade e alia-se ao Banco do Brasil no cumprimento de 
sua missão. “Particularmente, estou muito feliz, pois 
a Granito Zucchi é uma importante cliente da nossa 
agência Empresarial Vitória, onde trabalhei por cinco 
anos e é destaque hoje para a economia do Espírito 
Santo” afirmou.
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    A AABB Vitória está investindo na capacitação de seu quadro funcional. No mês de abril, três funcionári-
os iniciaram o curso Introdução ao Sistema AABB. O treinamento é realizado na modalidade à distância e 
está disponível na plataforma 
FENABB Educativa. O obje-
tivo é conhecer os principais 
processos administrativos e 
operacionais do clube e me-
lhorar o atendimento ao asso-
ciado.
    Outra ação importante é o 
treinamento para obtenção da 
Carteira Nacional de Habilita-
ção. O clube fechou contrato 
com a Auto Escola Ferrari, na 
Serra e as aulas já começaram. 
     “Este é mais um passo no 
processo de aprendizado e 
crescimento profissional, con-
templado em nosso acordo de 
trabalho”afirmou o presidente 
da associação, Valdeir Bento de Aguiar. Sete funcionários serão beneficiados pelo clube.

É hora de investir em 
capacitação dos funcionários

Eleita nova diretoria para
 o triênio 2015/2017

A Assembléia Geral Ordinária aconteceu em agosto. A  
chapa única foi eleita por aclamação para o mandato 
de setembro de 2015 a agosto de 2018, ficando assim 
constituída: 

Conselho Administrativo

Presidente Administrativo: Valdeir Bento de Aguiar
Vice-Presidente Administrativo: Pedro Vilaça Neto
Vice-Presidente Financeiro: Robson Renato Miossi
Vice-Presidente Social: Luciano Moreira de Freitas
Vice-Presidente de Assuntos de Aposentados: 
Tarcísio Roque Pratti

Suplentes

Vice-Presidente Administrativo: Jorge Alves Correa
Vice-Presidente Financeiro: Neuza Maria Cremasco
Vice-Presidente Social: André Resinetti Zanon
Vice-Presidente Assuntos de Aposentados: Alcyr 
Rodrigues Filho

Conselho Deliberativo

Homero Tardin Romero
Jose Roberto Passamani
Jovacy Peter
Valdir Antonio Sperandio
Celso Cardoso de Matos
Carlos Augusto Ramos

Suplentes:

Ismael Júnior Curty
Mário Alberto da Costa Mattedi

Conselho Fiscal

Geraldo Maia
Eduardo Antunes Sobrinho
Sergio de Freitas Rebelo (Indicado pelo BB)

Suplentes:
Célio Nunes Machado
Carlos de Freitas Rebelo
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Parceria

      A AABB sediou em abril a festa 
de 23 anos da COOPGRANEIS - 
Cooperativa de Transporte de Car-
gas do Estado do Espírito Santo. O 
evento reuniu cerca de 580 coop-
erados e seus familiares na sede so-
cial e áreas externas do clube, com 
um buffet especial, música ao vivo 
e sorteio de brindes.
      A COOPGRANEIS - Cooperati-
va de Transporte de Cargas do Esta-
do do Espírito Santo - atua no ramo 
de transporte de cargas em geral e 

locação de equipamentos, sendo reconhecida por sua idoneidade desde 14 de abril de 1992.
     Para Jose Alaor Braga, administrador, é o início de uma boa parceria. “A estrutura da AABB é muito boa, 
a festa foi ótima e com certeza faremos outros eventos aqui,” afirmou.

COOPGRANEIS 
realiza festa na 

AABB
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     A MRV Engenharia realizou, no último dia 25 de 
março, mais um evento de convenção de condomínio 
no salão social da AABB. Desta vez ela reuniu cerca 
de 500 condôminos para eleição de síndico do Resi-

Evento da MRV lota sede social 
dencial Top Life Cancun, situado no bairro Novo 
Horizonte, Serra. O empreendimento faz parte do 
programa Minha Casa Minha Vida, financiado pelo 
Banco do Brasil. 

Competições Citadinas 
integram parceiros do BB

   Quatro empresas participaram das Competições 
Citadinas promovidas pela AABB Vitória em agosto. 
O campeonato já faz parte da agenda esportiva do 
clube e promove o bom relacionamento do Banco do 
Brasil com as empresas parceiras e a comunidade lo-
cal.

    Este ano as equipes das empresas  CFC Ferrari, 
CFC Porto Seguro, Supertyre e Viminas disputaram 
um animado quadrangular de futebol society. A equi-
pe da Supertyre jogou um bolão e levou a taça para 
casa. O vice campeonato ficou com a Viminas. A festa 
de encerramento teve churrasco e música ao vivo.
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Esportes

Em clima de muita integração, a AABB Vitória 
recebeu em maio a Jornada Esportiva Estadual 
de Funcionários do Banco do Brasil (JESAF). 

O evento reuniu funcionários e familiares de várias 
agências do BB da capital e do interior do ES. 
   O dia foi pequeno para reunir esporte, música, 
churrasco, diversão com a família e principalmente a 
integração entre os participantes.
    A competição, organizada pelo CESABB/ES e pa-
trocinada pela FENABB, tem como objetivo propor-
cionar a prática de atividades esportivas, possibilitan-
do a melhoriada qualidade de vida do funcionalismo 
do BB.
    Estiveram presentes ao evento o Superintendente 
Estadual do Banco do Brasil, José Amarildo Casa-
grande e os Superintendentes Regionais Sérgio Ulia-
no e Antônio Carlos Servo, o Vice-Presidente Esport-
ivo da Fenabb, Jezreel Agra Cordeiro e o Presidente 
do CESABB/ES, Paulo Roberto Pires.
    A festa foi comandada pelo Vice-Presidente do 
CESABB/ES, Pedro Vilaça, que recebeu as equipes 
com um café da manhã a base de frutas. Em seguida 
todos assistiram ao hasteamento das bandeiras do 
CESABB, AABB e do Brasil e a execução do Hino 
Nacional Brasileiro. Participaram do evento as equi-
pes de Afonso Claudio, Aracruz, Colatina, Glória , 
Itapuã, Jardim da Penha, Laranjeiras, Linhares, São 
Gabriel da Palha, São José do Calçado, Vale e Vila 
Velha.
A AABB Vitória se esmerou na organização para 
proporcionar aos visitantes um sábado de muitas 
opções de esporte e lazer. 

AABB recebe JESAF 2015
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Equipe Supermaster é vice-campeã 
no CINFABB 2015

   A participação da AABB Vitória no XXI CIN-
FAABB -  Campeonato de Integração Nacional dos 
Funcionários Aposentados do Banco do Brasil - foi 
brilhante. A equipe de Futebol Minicampo Supermas-
ter fez uma excelente campanha ficando com o Vice-
Campeonato da competição.
          Vitória venceu as equipes de Toledo (PR) e Belo 
Horizonte (MG) e empatou com a equipe de Brasília 
(DF). A final foi disputada contra o time de Niterói 
(RJ) que se sagrou campeão pelo placar de 1 X 0.

         Realizado na AABB de Belém, Pará,  entre os 
dias 13 e 20 de junho o campeonato foi uma grande 
festa que reuniu cerca de 3 mil atletas e familiares 
representando associações de todo o país. O evento 
agradou muito aos nossos atletas que, além do bom 
resultado, reconquistaram também o acesso à série A 
para o próximo ano.
         Parabéns ao time e a animada torcida que com-
pareceu e apoiou durante todo o evento.



     

10  Revista  da Revis ta  da 

aabb              aabb              
Vitória ES

Capa

A festa do Esporte no
Jesab 2015

A AABB Vitória foi sede do JESAB 2015 nos 
dias 22 e 23 de agosto. A Jornada Esportiva 
Estadual de AABB foi um sucesso e contou 

com a participação de cerca de 400 atletas do Espírito 
Santo, que apresentaram ótimo nível técnico e espíri-
to de equipe, competindo em diversas modalidades 
esportivas.
         Vitória recebeu os atletas com um delicioso 
café da manhã antes da abertura dos jogos. Em segui-
da todos assistiram a execução do Hino Nacional 

Brasileiro e o hasteamento das bandeiras, feito pelo 
Superintendente Estadual do Banco do Brasil, Dário 
Giovanella, juntamente com o Presidente Administra-
tivo da FENABB, Rener Nunes dos Santos, o Presi-
dente do CESABB-ES, Paulo Pires e o Presidente da 
AABB, Valdeir Bento de Aguiar.
A festa contou ainda com churrasco de confraterniza-
ção, música ao vivo, brincadeiras para a garotada e 
muita animação das torcidas. Vitória foi campeã na 
modalidade Futebol Minicampo Supermaster.
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    O dia das Mães foi comemorado 
com estilo na AABB Vitória este 
ano. Associados e convidados do 
clube marcaram presença no baile, 
que aconteceu no mês de maio. As 
mães foram recebidas com rosas 
pela equipe de organização, que se 
esmerou na recepção aos convida-
dos.
    A Banda Jaime e Bob, de São 
Gabriel da Palha, embalou os ca-
sais, com um repertório variado de 
músicas românticas anos 60 e 70, 
muito rock n’ roll e MPB. Teve 
também  sertanejo e forró com os 
músicos Laudecir e Deucimar, que 
fizeram a galera suar a camisa.   
    Muita animação marcou este 

Alegria e descontração no 
Baile das Mães

que foi o primeiro baile de 2015. 
Segundo Valdeir Bento de Aguiar,  
presidente da associação, outros 
eventos virão e sempre com um 
clima muito familiar e descontraí-
do.
   No domingo, o clube ofereceu 
um delicioso café da manhã para 
as mães e seus familiares no bar da 
piscina.

Especial
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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


