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AABB sedia Jornada Esportiva dos Funcionários
do Banco do Brasil

Com o fim do verão, encerramos mais um ciclo com a sensação de dever cumprido, mesmo diante das adversidades.
A equipe AABB Vitória mais uma vez
mostrou seu valor e não mediu esforços para
proporcionar aos associados momentos inesquecíveis de lazer em família, descontração
e construção de novas amizades. Tudo isso
em um ambiente totalmente seguro e cercado
pela natureza.
Agora, no período de baixa temporada, o desafio é ainda maior. Temos a certeza de que
sairemos vitoriosos com a implementação de
planejamento e estratégias para fortalecer
ainda mais o clube e garantir a todos os associados atividades culturais, recreativas, de
lazer e desportivas. Para isso, contamos com
o apoio de todos. Obrigado!

Natação na AABB
atrai pais e filhos

Douglas David Nunes da Conceição
Presidente da AABB Vitória - ES

ESPORTES
Vitória recebe Jornada
Esportiva Estadual
JESAB 2016
Supermaster é vice
no JERAB Rio
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Ação

C

Festa das Crianças teve trenzinho
e show de mágicas

om horário de verão e domingo de sol, em
outubro, cerca de 500 associados e convidados participaram da festa das crianças na
AABB. As brincadeiras na piscina são sempre as
preferidas, mas este ano, o clube preparou uma surpresa: um trenzinho da alegria ficou a disposição da
criançada e dos pais para passeios pelo clube. Todos
embarcaram na brincadeira e se divertiram a valer no
Trenzinho do Cawboi.
Outra atração muito prestigiada foi o espetáculo
Abracadabra. O show do mágico Pepeu proporcionou
encantamento e muitos momentos de alegria e partici-
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pação da garotada. A AABB disponibilizou também
vários brinquedos infláveis, além de distribuir gratuitamente pipoca e algodão doce.

Associação de Tenistas Amadores
da Serra realiza torneio na AABB
A AABB Vitória abriu as portas em agosto, dia 13,
para os jogos de abertura do primeiro Torneio da Associação de Tenistas Amadores da Serra- ATAS.
32 atletas amadores se inscreveram para a competição, divididos em chaves A e B, com disputas no
sistema de mata-mata.
Durante a cerimônia de abertura,o professor de tênis
e um dos organizadores do torneio, Wesley Lima Fer-

reira, falou sobre a importância da parceria. “A Serra
possui pouca infraestrutura para a prática do tênis e o
apoio da AABB Vitória foi fundamental para a realização do torneio”, afirmou.
A competição, que tem também o patrocínio da Ranking Esports, teve as finais disputadas em setembro,
com direito a premiação e troféu oferecidos pelo patrocinador.
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Especial

Temperatura sobe e piscinas lotam no verão

Q

uem apostou em um verão menos quente
este ano errou, pelo menos na AABB
Vitória. A temperatura subiu em Janeiro e o
calor de 32º levou os associados ao clube, em busca
de um “refresco”.
O parque aquático, sem dúvida, o local preferido
dos associados, ficou lotado todos os finais de semana, registrando uma média de 500 pessoas, principalmente com as férias escolares e a energia em alta.
Para animar ainda mais a AABB ofereceu recreação e
zumba na piscina todos os domingos do mês.
Além da piscina principal, as piscinas infantis
e de biribol também foram muito procuradas. E os
toboáguas registraram grandes filas para uma descida
de pura emoção e adrenalina.
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Capa

U

Animação e segurança
marcaram o Carnaval 2017

m clube repleto de associados e convidados,
com muita animação e atrações para toda
a família. Foi assim o carnaval da AABB
Vitória, que recebeu um público de aproximadamente
2.500 pessoas durante os 4 dias de folia. Com o sol
fazendo a sua parte, os associados lotaram a piscina
central além das piscinas infantis, de biribol e o toboágua.
O clima era de festa. Durante todo o feriado muitos
associados curtiram fazer aquele churrasco com amigos e familiares, enquanto outros preferiram o bar, a
animação musical e as piscinas, fazendo um carnaval agradável e, principalmente, em segurança. Entre as atrações, a AABB ofereceu DJ na área externa,
decoração especial além de brincadeiras e sorteio de
brindes. Mas foi a Selfie Cabine, um totem de fotografia instantânea que fez o público fazer fila para
registrar os momentos especiais do carnaval.
Na terça-feira o encerramento teve recorde de público. Cerca de 1000 pessoas se divertiram no parque
aquático até as 21 h. A noite terminou com um baile
ao ar livre com o DJ Márcio Campos, da Rádio Tropical FM, trazendo a nostalgia das marchinhas de carnaval.
8

aabb
Revista da

Vitória ES

A diretoria do clube ficou satisfeita com o evento.
“Apesar de todas as dificuldades, conseguimos realizar um carnaval que atendeu as expectativas e vamos
nos preparar agora para o próximo. Ficamos felizes
com o resultado e buscaremos novas conquistas para
os associados e para todos aqueles que possam vir a
fazer parte desta família que é a AABB”, afirmou o
Presidente Douglas David Nunes da Conceição.
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Esportes

Vitória recebe Jornada Esportiva Estadual
JESAB 2016

A

AABB Vitória sediou nos dias 17 e 18 de
setembro a Jornada Esportiva Estadual de
AABB – JESAB 2016. O evento aconteceu
na sede do clube em Manguinhos e reuniu cerca de
1000 pessoas, sendo 420 atletas dos municípios de
Vitória, Vila Velha, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Montanha, Mimoso do Sul, Castelo,
Alegre, Colatina, Linhares, São Gabriel da Palha e
Barra de São Francisco.
A Jornada Esportiva é patrocinada pela Federação Nacional de AABB – FENABB e tem o objetivo
de estimular a integração entre as AABBs e comunidades, melhorar a qualidade de vida dos associados e
promover a prática desportiva amadora e recreativa.
Foram disputados jogos nas modalidades de Futebol
Minicampo, Futebol de Salão, Voleibol, Vôlei de Areia, Sinuca, Baralho, Xadrez, Bocha, Tênis de Mesa e
Tênis de Quadra.
Após o café da manhã foi realizada a solenidade
de abertura, com desfile das delegações e hasteamento
das bandeiras. Diversas autoridades estiveram presentes ao evento, entre elas o Superintendente Estadual
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do Banco do Brasil, Sadi Luiz Hendges, o vice-presidente de Desenvolvimento de Pessoas da FENABB,
Waldyr Peixoto, o gerente geral da GEPES, Volgano
da Rocha Júnior, o presidente do CESABB-ES Paulo
Pires, acompanhado do vice-presidente Pedro Vilaça,
o presidente da AABB Vitória, Valdeir Bento de Aguiar e representantes de 12 AABBs participantes.
Vitória se destacou na jornada, sendo campeã nas
modalidades Tênis de Mesa Livre Masculino, com o
atleta Jordan Pereira Cabral e no Futebol Minicampo,
com a equipe da categoria SuperMaster, ficando também com o vice campeonato na Bocha Livre Masculino, com a dupla Jovacy Peter e Tarcísio Roque Pratti.
Os campeões estarão representando o ES na Jornada Regional de AABB JERAB 2016, que acontecerá
nos dias 05 e 06 de novembro, na AABB RIO.

Vitória foi a campeã no Futebol Minicampo, com a
equipe da categoria SuperMaster.
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Supermaster é vice
no JERAB Rio
O time de futebol Supermaster da AABB Vitória
foi vice-campeão da Jornada Esportiva Regional de
AABBs, JERAB 2016, realizado na cidade do Rio de
Janeiro(RJ), nos dias 5 e 6 de novembro.
Com uma goleada sensacional pelo placar de 5 X 1
sobre a equipe de Niterói (RJ), e um empate em 0X0
contra Sete Lagoas(MG), o time se classificou para a
final do JERAB RIO, em partida que aconteceu sob
forte chuva no sábado. Entretanto, no domingo, a
equipe deixou escapar o título, perdendo a final por
2X0 para a forte equipe da AABB de Belo Horizonte
(MG).
Apesar da derrota, o time teve boa atuação sob o comando do treinador Emerson, com destaque para as
belas defesas do goleiro Juarez na partida final. Após
as competições, toda a delegação se reuniu na AABB
Rio para a confraternização e em seguida fez uma
breve excursão aos pontos turísticos Praça Mauá,
Porto Maravilha e Museu do Amanhã.
O Presidente da AABB Vitória, Valdeir Bento de
Aguiar, agradeceu o empenho e a dedicação de todos.
“Fizemos uma ótima excursão com a participação dos
atletas, seus familiares, comissão técnica e diretoria,
em clima de harmonia e amizade, que esperamos, seja
duradoura”, afirmou.

A

AABB sedia Jornada Esportiva
dos Funcionários do Banco do Brasil

AABB recebeu, no sábado,
dia 15, a Jornada Esportiva
dos Funcionários do Banco do Brasil JESAF 2016. Aberto
a funcionários do Banco do Brasil
de todo o estado, o evento contou
com a presença de 420 pessoas entre atletas, associados e familiares
e foi marcado pela esportividade e
integração.
Logo cedo, os funcionários e familiares foram recepcionados com um
delicioso café da manhã. Em seguida, os atletas se perfilaram para o
início da cerimônia de abertura e o
hasteamento das bandeiras com execução do hino nacional.
A jornada esportiva teve a participação de 192 atletas
das agencias de Aracruz, Afonso Claudio, Castelo,
Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Linhares, Lagoa do
Meio, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha,
Vila Valério e várias agências da Grande Vitória, PSO
Serra e PSO Vitória, Gepes e Private.
Entre as autoridades presentes estiveram o Superintendente Estadual do Banco do Brasil, Sadi Luiz
Hendges, o Superintende Regional, Fernando Pôncio
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Natação na AABB atrai pais e filhos
A natação está atraindo pais e filhos para a prática do esporte na AABB. Quem afirma é o professor Leonardo do Nascimento, que desde setembro,
começou a dar aulas de natação no Clube. As aulas
acontecem nos horários de 18, 19 e 20 horas às ter-
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ças e quintas.Cerca de 22 alunos já se inscreveram
nas categorias Iniciante,Treinamento de Apneia e Natação Treinamento. Os cursos são para sócios e não
sócios. Informe-se na secretaria pelos telefones 3243
1138 e 3243 1414. Inscreva-se!

Comunidade

APABB promove confraternização de Natal
A Associação de Pais, Amigos e Pessoas com
Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil
e da Comunidade– APABB Núcleo Espírito Santo
promoveu na AABB Vitória a tradicional confraternização de Natal no dia 17 de dezembro. O encontro
celebrou com entusiasmo e muita diversão o ano de
intenso trabalho e teve a participação de usuários, familiares, voluntários e equipe.
A atividade reuniu cerca de 84 pessoas em um

delicioso churrasco, muitas brincadeiras na piscina
e a visita do Papai Noel, que distribuiu panetones e
caixas de bombons. A festa teve o patrocínio da FENABB e da Superintendência Regional Vitória.

Associação de Pais, Amigos e Pessoas com
Deficiência, de Funcionários do Banco do
Brasil e da Comunidade
Praça Pio XII, nº 30, 5º andar
Cep: 29.010-340 / Vitória - ES
Tel.: (27) 3314-3029 ou 3331-2551
E-mail: apabb_es@apabb.org.br
Horário de funcionamento: 8h às 18h
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AABB recebe crianças do Projeto CAJUN
para dia especial de lazer

E

m Janeiro a AABB Vitória ofereceu aos alunos do Projeto Caminhando Juntos-Cajun Andorinhas, da Prefeitura de Vitória, um dia especial de lazer. As crianças puderam aproveitar o dia
na AABB, onde participaram de atividades lúdicas e
desportivas.
Logo cedo cerca de 40 crianças chegaram ao clube
acompanhados por professores, pela coordenadora
Eliane Magno dos Santos e pelo Presidente da AABB,
Douglas David Nunes da Conceição.
Durante todo o dia, as crianças puderam exercer
atividades voltadas ao lazer como jogos e brincadeiras na piscina, sempre monitorados pela equipe de
recreadores e salva-vidas. Para o Presidente da AABB
a ação social é importante e necessária. "Nem todos
têm acesso ao lazer e poder oferecer a essas crianças essa oportunidade é muito gratificante", afirmou
Douglas.

16 aabb
Revista da

Vitória ES

O projeto Cajun é voltado para a promoção da
cultura, esporte e inclusão social e atende a crianças
e adolescentes, de 6 a 15 anos. O objetivo é desenvolver o potencial dos meninos e meninas, promover
a autoestima e fortalecer o vínculo com suas famílias,
a escola e a comunidade.

Eleição e posse do novo Presidente
Em 27 de dezembro o Conselho Deliberativo
convocou, de acordo com o Estatuto Social do
clube, uma Assembleia Geral Extraordinária com
a finalidade específica de eleger o novo Presidente
do Conselho de Administração, para complementar o mandato atual até 31 de agosto de 2018.
A vacância do cargo ocorreu devido à aposenta-

doria e afastamento definitivo do então Presidente,
Valdeir Bento de Aguiar.
A Assembleia aconteceu no Salão Social da sede
em Manguinhos, tendo sido eleito o funcionário da
ativa do Banco do Brasil, Douglas David Nunes da
Conceição, não havendo outras alterações na diretoria atual, conforme abaixo:

Conselho Administrativo

Conselho Fiscal
Titulares

Presidente Administrativo:
Douglas David Nunes da Conceição
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

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

Suplentes

Célio Nunes Machado
Carlos de Freitas Rebelo

Conselho Deliberativo
Titulares
Homero Tardin Romero
Jose Roberto Passamani
Jovacy Peter
Valdir Antonio Sperandio
Carlos Augusto Ramos

Suplentes

Ismael Júnior Curty
Mário Alberto da Costa Mattedi
Roberto Peixoto de Melo
Fernando Henrique Pratti
Celso Cardoso de Matos

Faça a Festa!

Reservas: 3243 1138 / 3243 1414
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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
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