
1

AABB
As

so
c

iA
ç

ão
 A

tl
ét

ic
A

AssociAção AtléticA

Banco do Brasil

Ba
nc

o
 d

o
 B

ra
si

l

Vitória da conquista-Ba

aaBB



2

Conselho de Administração 
Presidente:
Renan olímpio Ribeiro de Morais

Vice-presidentes titulares

Administrativo:
luiz Gonçalves da silva

Esporte:
Raika lopes de oliveira silva

AFABBVC:
Gilmar Pereira da lima 

Social: 
luciano corrêia de Aquino

Patrimonial:
lázaro Ferreira da silva

Conselho Deliberativo
Titulares: 
Adilson Pedreira Ferreira 
José olímpio c. de oliviera
crésio Prates Brito 
Benício thomaz lemos Batista
George Alves Brasil 
Hermes Mendes A. sobrinho
Gilmar sales de Araújo 
João Alves Moreira 
Joir souza sala 
laudionor Andrade Brasil 
lauro Alves Moureira
lindelse Neves Moraes 
luciana santos Brito 
Marcos Gouvêa de oliveira 
Miguel dos santos Ribeiro

Conselho Fiscal
Titulares: 
Luciana Gomes Oliveira Silva 
Jailson Santiago Macêdo
Jocélia Andrade de Melo

Suplentes:
Silvía Magaly  Soares Graça
Cristiano Sores Dias 
Vanderley Soares Baiano Junior

Índice

Suplentes: 

Vinicius sidarta U.  Ribeiro lima
Fábio césar dos s. s. oliveira 
Raimundo Fernandes R. Junior
Adilson Amorim de sousa 
Raul Pires Rosa 
Alex silva costa
Denyse Ribeiro de Morais
Alexandre Galvão carvalho 
Fabiana oliveira t. Rigaud 
Fábio Kateivas oliveira
Maria ivone Novaes
Marcus Vinícius silva sá
Welber Rebouças silva
José  Eduardo rocha silva 
Pedro Jackson torres e silva.

Atendimento ao associado: 
(77) 3422-8750 
contato@aabbvc.com.br

Produção: 
Núcelo de comunicação da AABB 
 
Texto, diagramação, coordenação, 
direção de arte e capa:  
Zé William 
 
Revisão de texto:  
Miro Rocha 

Fotos:  
Miro Rocha, Zé William, PMVC, 
acervo  AABB/VC, Revista 29 anos 
AABB
 
Fonte de pesquisa:
Site: FENABB, AABB/VC, PMVC, 
Wikipédia, Revista 29 anos AABB,
Internet. 

Colaboradores:
Fernando Tavares, Altenir Soares 
 
Tiragem: 1.000 exemplares.

Correspondência 
AABB-Associação Atlética  Ban-
co do Brasil
Av. Olívia Flores, S/n Candeias
Vitória da Conquista, Bahia  
CEP 45.050-480

      Sonhos existem para tornarem-se 
         realidade

06 |  Um pouco de AABB

07 |  Um depoimento com valor 
         histórico

08 |  O Banco do Brasil em Vitória
         da Conquista

09 |  Os Ex-Presidentes da AABB

10 |  Entrevista, Renan Olímpio

11 |  Depoimento

12 |  A FENABB muito contribuiu

13 |  AABB comunidade

14 |  Trajetória de 50 anos da AABB

15 |  Retrospectiva, Retratos do  
         Tempo

16 |  Velhas Lutas, novos desafios

17 |  Campo Sintético, um sonho que  
         se tornou realidade

18 |  AABB recebe JERAB - 2010

     Comemoração dia das crianças

20 |  Parceria AABB - APAE

     Réveillon na AABB

 
 
      50 Anos de transfromações 

04

19

21

22



3

Nós, abebeanos de Vitória da Conquista, sentimos honrados em 
fazer parte de tua história. Parabéns a esse clube inigualável! É imensurável 
o  nosso orgulho de ser um pedacinho disso tudo! Temos motivo de sobra 
para comemorarmos os seus 50 anos de crescimento, desenvolvimento, 
transformação.

Num domingo ensolarado, 
um grupo que acalentou por 
tanto tempo o ideal de ter seu 
próprio clube, realiza o sonho 
quando o gerente do Banco 
do Brasil, à época, o Senhor 
Lourival, acompanhado de sua 
excelentíssima esposa, corta 
a fita inaugural, sob aplausos, 
simbolizando o início de tudo.

Sonhos existem para tornarem-se realidade

50 AnoS! 
PArABénS, AABB DE ViTóriA DA ConquiSTA!

A Associação Atlética Banco do 
Brasil nasceu da necessidade 
dos funcionários do Banco 

do Brasil em terem um lugar para a 
prática de esporte, lazer e convívio 
familiar entre os colegas de trabalho. 
No início, mais voltado à família 
BB. Aos poucos foi abrindo suas 
portas à comunidade de Vitória da 
Conquista. Hoje, congrega todos os 
seguimentos da sociedade, sejam na 
área esportiva, cultural ou social.

Tudo começou na década de 
60. Nesse tempo não havia muito 
que fazer nas horas de lazer. A 

necessidade de ter um local seguro 
para a prática do lazer e integração 
entre colegas fez com que os 
funcionários do Banco do Brasil 
passassem a acalentar o sonho de 
ter sua AABB. 

Enquanto a AABB não vinha, os 
funcionários marcavam encontros 
em alguns pontos da cidade para 
conversar sobre o assunto, não 
importava o lugar: casas de colegas, 
na esquina do Econômico, hoje, 
Loja Insinuante. Os que gostavam 
de uma geladinha, nos bares da 
cidade, preferencialmente no bar 

denominado Bar do Pinguim. Não 
importava o lugar para discutir o 
assunto, o importante era ficar a 
par dos acontecimentos. 

Segundo relato do funcionário 
do Banco do Brasil, Manoel Cândido 
França, publicado nos anais do 
Jornal da AABB de janeiro/1988, 
sempre que Inspetores do Banco 
vinham à Vitória da Conquista, 
retornavam à Direção Geral com 
o pedido: “Libere a verba para que 
Conquista tenha a sua AABB”. 

Os funcionários do Banco do  
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As primeiras atividades eram feijoadas e 
os babas, que ficaram famosos. Para esses 
eventos, a cerveja ia no isopor, pois não havia 
freezer nem geladeira. Na verdade, não havia 
energia elétrica no local. Na época, o terreno 
era afastado do centro, o Inocoop II só foi 
habitado mesmo décadas depois.

Havia muito entusiasmo no pessoal que 
fundou a AABB.  Parecia que estava 
construindo a própria casa. Naquele 
tempo, apesar de poucos associados, 
o entusiasmo era muito grande. 
(Severino Ramos na entrevista da revista 
comemorativa aos 29 anos da AABB)

Brasil, acreditando na boa vontade 
da Direção Geral do Banco, antes 
mesmo da liberação da verba para 
construção da AABB, lavraram a 
ata de constituição do clube e da 
primeira eleição da diretoria, em 
17 de setembro de 1965. 

O primeiro presidente do nosso 
clube foi Benito Mussoline  do 
Amaral. O vice-presidente, José 
Luiz de Santa Izabel, e o secretário-
geral, Lúcio Flávio Viana. As 
primeiras reuniões aconteceram à 
Rua Maximiliano Fernandes, 93, 
na casa do diretor Lúcio Flávio e 
onde funcionava a secretaria. 

O Presidente Benito Mussoline 
fez uma convocação histórica 
e afixou no mural do Banco 
do Brasil, com o seguinte teor: 
“Senhores sócios da AABB, 

este comunicado, mais do que 
qualquer outro até agora expedido, 
tem especial significação, por 
acrescentar um marco decisivo 
no desenvolvimento da nossa 
querida entidade sociodesportiva. 
Após árdua luta de quatro meses, 
conseguimos da Direção Geral 
do Branco do Brasil um auxílio 
para a aquisição do terreno para a 
construção da nossa sede própria. 
A luta continua, não iremos 
adormecer embalados pela alegria, 
realmente grande desta vitória. 
Ganhamos uma batalha. A guerra, 
porém, continua”.

Em 1966, a materialização do 
sonho com a compra do terreno, 
exatamente onde é hoje, num 
domingo ensolarado, sob calorosos 
aplausos de um grupo que 

acalentou por tanto tempo o ideal 
de ter seu próprio clube, o gerente 
do Banco do Brasil, na época, Sr. 
Lourival, acompanhado de sua 
excelentíssima esposa, cortou a fita 
inaugural,  simbolizando o início 
de tudo.

A construção da sede começou 
em janeiro de 1968,  com  a quadra 
de esportes e churrasqueira. O 
ginásio de esportes chegou a ser 
erguido. Arquibancadas e parte 
da estrutura foram montadas, mas 
um forte temporal se abateu sobre 
Conquista e levou tudo abaixo. Mas, 
o ideal não nasceu para ser vencido 
e, em 1970, o presidente Normeu 
Lima inaugurou a sede da AAB de 
Vitória da Conquista, que passaria 
por várias transformações até 
chegar ao clube que é hoje.  
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As primeiras atividades 
eram feijoada e os babas. 
Essa foto é o registro de 
um dos primeiros times do 
clube. (Acervo fotográfico 
da AABB de Vitória da 
Conquista)

Primeiros Atletas da AABB

Um poUCo de AABB
SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUA COMO AGREMIAÇÃO DESPOR-
TIVA, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVA, RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA 
PELA LEI 936, DE 15/09/1959. AS CORES OFICIAIS, ESCOLHIDAS DESDE A SUA FUNDA-
ÇÃO, SÃO O AZUL E O BRANCO.

Tudo começou em 
1928,  no Rio de Janei-
ro. O Banco do Brasil 
era representado nos 

torneios esportivos por uma equi-
pe de futebol conhecida como  Fe-
deração Atlética Bancária e Alto 
Comércio – FABAC, que patroci-
nava um campeonato e a partir de 
então exigiu que os times só pode-
riam participar do certame se fos-
sem organizados em associações. 
Em 18 de maio de 1928, após o 
expediente, o capitão do time, José 
Bento Ribeiro Dantas convocou os 
jogadores e outros colegas que não 
faziam parte da equipe para uma 
reunião e de lá, após várias suges-
tões, saíram com o nome de As-
sociação Atlética Banco do Brasil, 
para a nova entidade.

Dias depois, no mesmo local, 
com aproximadamente 60 fun-
cionários presentes, realizaram 

uma nova reunião que seria a As-
sembleia Geral e foi deliberado o 
seguinte:  Confirmação da data 
18/05/1928, como Fundação, e 
manutenção do nome Associação 
Atlética Banco do Brasil – AABB.

Desde então, implantou-se um 
processo de sinergia no desenvol-
vimento das AABBs, com mútuo 
proveito de suas singularidades re-
gionais e valorização das culturas 
locais.

Hoje são mais de 1.250 em ple-
no funcionamento, espalhadas por 
este país-continental. A maior par-
te dessas associações estão em pe-
quenas cidades, nas quais a AABB 
é o único clube. 

 A proliferação de AABBs deveu-
se à necessidade de fixar funcioná-
rios em cidades sem vida social.  O 
Banco do Brasil estimula a criação 
delas,  porque o banco conhece o 
papel das AABBs no bem-estar do 

seu corpo funcional e o que isso 
contribui para a produtividade.

 Os funcionários do Banco do 
Brasil, dedicando seu futuro à em-
presa sabem que estarão bem cui-
dados. O Banco do Brasil,  por sua 
vez, não frustra essa dedicação. 
Essa  devoção praticada no âmbi-
to do BB, é presente nas AABBs 
também. Não importa o porte do 
clube, tanto o dos grandes centros 
como São Paulo, Rio de Janeiro 
e Brasília ou da nossa cidade de 
Conquista e de cidades menores, 
não há diferença no essencial, por-
que é na essência que se encontra o 
maior patrimônio da AABB. 

No início, mais voltado à famí-
lia BB. Aos poucos foi abrindo suas 
portas à comunidade local.

Atualmente, congrega todos os 
segmentos da sociedade, sejam na 
área esportiva, cultural ou social.

Hoje, as AABB´s, reunindo  os 
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UM DEPOIMENTO COM VALOR HISTóRICO
FUNCIONÁRIO APOSENTADO DO BANCO DO BRASIL, O CONTADOR SEVERINO RAMOS FOI DO GRUPO 
DOS IDEALISTAS QUE LUTARAM PARA CONCRETIZAR O SONHO DE CONSTRUIR A AABB DA CIDADE. 
ELE CONTA QUE NO INÍCIO FOI MUITO DIFÍCIL, MAS A LUTA VALEU A PENA, POIS O CLUBE FOI PALCO 
DE MOMENTOS MUITO IMPORTANTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E PASSOU A SE 
CONSTITUIR NUM DOS MAIS IMPORTANTES DE VITóRIA DA CONQUISTA. NESTA PEQUENA ENTREVISTA, 
TAMBÉM UMA HOMENAGEM AO COLEGA SEVERINO RAMOS, QUE FALA UM POUCO DA SAUDADE DOS 
TEMPOS DA ANTIGA AABB. (Extraído da revista comemorativa dos 29 anos do clube.)

Ex-funcionário do Bando do Bra-
sil, Severino Ramos.

A construção da sede começou 
em janeiro de 1968, com quadra 
de esportes e churrasqueira. Em 
1970 o presidente Normeu Lima 
inaugurou a sede da AABB de 
Vitória da Conquista.

Como começou a AABB?
Foi com os colegas: Nivaldo, Beni-
to, Lúcio, Flávio Lima, todos hoje 
aposentados e moram em Brasília. 
Estes foram os fundadores.

Qual o evento ou realização que o 
Senhor destaca como grandioso?
Destaco dois momentos: a compra 
do terreno e a construção da sede 
feita por Pedral.

Havia muito entusiasmo no pes-
soal que fundou a AABB?
Enorme. Parecia que estavam 
construindo a própria casa.

Qual a principal diferença do 
clube daqueles tempos para o de 
hoje?
Muitas. Naquele tempo, apesar de 
poucos associados, o entusiasmo 
era muito grande.

Qual a sua opinião sobre AABB 
de hoje?
Tenho melhor das impressões. Um 
número grande de associados que 
prezam, respeitam, têm boa con-
duta e estão prontos para fazerem 
o possível pelo clube.

Agora, qual a sua melhor recor-
dação daquele tempo?
 Das festas de aniversários que 
comemorávamos com os colegas. 
Das reuniões. Muita saudade de 
tudo. Um clube perfeito. 

“Naquele tempo, apesar 
de poucos associados, o 
entusiasmo era muito 
grande.”

funcionários, sócios comunitários  
e suas famílias, homogeneízam 
essa mistura de gente que veste, 
não a mesma camisa, mas o mes-
mo coração. 

Não existe nenhum outro clu-

be com esse patrimônio, com essa 
herança, com essa responsabilida-
de.

Se a AABB é forte tem a retaguar-
da do Banco do Brasil, dos sócios 
efetivos e dos sócios comunitários 

e todo seu quadro de funcionários, 
porque é na espontaneidade do 
convívio,  no cotidiano do esporte, 
do encontro social, do trabalho , 
que esse espírito, essa essência, se 
alimenta, fortalece e frutifica.
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o BAnCo do BrASil em ViTóriA dA ConqUiSTA

O Banco do Brasil foi 
o terceiro banco a 
chegar em Vitória 
da Conquista, logo 
depois da Caixa 

Econômica Federal e do Banco 
Econômico. Época difícil, 1942, 
acontecia a Segunda Grande 
Guerra Mundial e o Brasil 
ensaiava mandar à Europa uma 
força expedicionária para ajudar 
a combater o fascismo. Isso só 
veio acontecer dois anos depois, 
quando o Brasil entrou na guerra 
e enviou sua força expedicionária  
para a Itália (ocupada pelas forças 
nazistas), em julho de 1944.

 A primeira agência funcionou 
na Praça Baração do Rio Branco, 
no local onde hoje está localizada 
a filial conquistense das Lojas 
Insinuantes. 

Os funcionários do Banco do 
Brasil e familiares vieram para 
Vitória da Conquista apreensivos, 
devido a fama de cidade de 
pistoleiros que a cidade gozava na 
época. 

O Banco foi inaugurado nesse 
clima de medo. Cliente, para 
assustar ainda mais, usava da 
imaginação, dizendo que na cidade 
todo mundo andava armado e que 
pistoleiros atiravam nas pessoas 
para exercitar a pontaria e mostrar 
sua valentia. Isso foi há 73 anos. 
Mas tudo não passava de fantasia. 
Nessa época, Conquista tinha o 
centro comercial mais importante 
da região, devido a sua localização 
e das estradas que passavam por 
aqui.    

A abertura da agência em Vitória 
da Conquista veio  representar uma 
nova perspectiva para o comércio  
local. 

Quando a agência mudou para 
a praça da República, atualmente 
praça Tancredo Neves,  onde até 
1991 funcionou o CESEC, o Banco 
do Brasil já era responsável por 
um novo impulso na economia 
local, já detinha grande parte dos 
correntistas do comércio e da 
pecuária da região. Desde então, 
o banco não deixou mais de 
participar dos principais eventos 
econômicos, promovendo assim o 
desenvolvimento e o progresso na 
cidade e na região. 

Os principais produtores de café 
da região tiveram o estímulo do 
Banco do Brasil, que forneceu as 
linhas de crédito necessárias para 
que a lavoura cafeeira evoluísse e se 
constituísse na principal geradora 
de renda da região. Quem tem 
memória e senso de justiça sabe 
que, sem o apoio fundamental 
da agência do Banco do Brasil de 
Vitória da Conquista, a produção 
de café na região sequer teria 
começado. 

 No início dos anos 90, a agência 
voltou à Praça Barão do Rio 

Branco, para um prédio moderno 
de quatro andares. Quando isso 
aconteceu, Vitória da Conquista 
já respirava outros ares no setor 
socioeconômico. O impulso que 
a cafeicultura dera à cidade era 
visível nas mudanças ocorridas em 
sua estrutura urbana. O Banco do 
Brasil acompanha essas mudanças 
até os dias de hoje.

A Direção Geral do Banco do 
Brasil reconheceu a importância da 
agência em Vitória da Conquista e 
do seu apoio à economia regional 
e local de forma que, em 1987,  
instituiu uma Superintendência 
Regional, coroando assim  o 
trabalho de  seus funcionários. 

Hoje, Vitória da Conquista 
conta com quatro agências do 
Banco do Brasil, todas autônomas, 
mas ligadas pela história de um 
banco que sempre foi um dos 
principais agentes fomentadores 
de progresso e desenvolvimento e 
que, nesses 73 anos de existência 
em Vitória da Conquista, continua 
firme e forte em suas propostas, em 
seus desafios, em  suas metas.
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Benito Mussoline do 
Amaral

Setembro de 1965  
à 

Agosto de 1967

Os ex-presidentes da AABB

Antônio Benedito 
Massariol

Setembro de 1967  
à 

Dezembro de 1968

Normeu Novais Lima
Janeiro de 1969  

à 
Dezembro de 1970

Pedro Alberto de A. 
Lima

Janeiro de 1971  
à 

 Dezembro de 1971

Reinaldo Almeida da 
Silva

Janeiro de 1973 
à 

 Dezembro de 1973

Normando Paulo Gus-
mão Neto 

Janeiro de 1974  
à 

 Dezembro de 1975

Manoel Cândido C. 
França

Janeiro de 1976 
 à 

 Dezembro de 1977

Pompílio de Lima Neto
Abril de 1982  

à 
Dezembro de 1983

Miguel L. do Amaral
Janeiro de 1979  

à 
 Dezembro de 1984

Edvando N. da Silva
Janeiro de 1985  

à 
Dezembro de 1986

Arnaldo Santos Ferreira
Janeiro de 1990  

à 
 Setembro de 1993

Ari Miguel de A. Silva
Setembro de 1993  

à 
Novembro de 1995

Júlio César Souza 
Novais

Novembro de 1995  
à 

Setembro de 1996

Jorge Brito 
Outubro de 1996  

à 
Setembro de 2005

Demétrio Teixeira de 
A. Filho

Dezembro de 1971 
 à 

 Dezembro de 1972

Antônio Carlos F.  de 
Oliveira

Janeiro de 1978 
à

Dezembro de 1978

Jacson Sebastião A. 
Filho

Junho de 1980
à

Dezembro de 1980

“e no dia 17 de 
setembro de 
1965, lavraram-se 
a ata de constitui-
ção do clube e da 
primeira eleição 
da diretoria”
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Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo, e bem feito

Atual presidente da Associa-
ção Atlética do Banco do 
Brasil  de Vitória da Con-

quista, Renan Olímpio Ribeiro de 
Morais é funcionário do Banco 
do Brasil, casado  com Ana Celia 
Moura de Morais, dessa união nas-
ceram três filhos: Reuben Olímpio 
Moura Ribeiro de Morais, Aline 
Moura Ribeiro de Morais e Ana 
Maria Moura Ribeiro de Morais. 
Presidente do Clube desde  2005,  
por chapa única, foi reeleito por 
aclamação na última  eleição para 
o triênio  2015/2017, vem ganhando 
notoriedade no cargo que ocupa, 
pelo excelente trabalho realizado à 
frente da AABB. Além do título de 
“amigo da CAESG”,  de “Cidadão 
Conquistense”, recebeu do Depu-
tado Estadual  Fabrício Falcão , a 
“Moção de Aplausos”, pela grande 
vantagem de voto sobre seu opo-
nente na reeleição de 2011, além de 
outros títulos que vêm coroando o 
belo trabalho desenvolvido no clu-
be por ele e por todo o colegiado 
que compõe a sua Diretoria. Renan 
concedeu entrevista a essa revista 
comemorativa do Jubileu de Ouro 
da associação.

o que é AABB?A Associação Atlé-
tica Banco do Brasil, mais conhe-
cida pelo acrônimo AABB, é um 
clube social, recreativo e esportivo 
dos funcionários do Banco do Bra-
sil, e tem como objetivo desenvol-
ver ações voltadas ao bem-estar e 
qualidade de vida, através do lazer 
esportivo, social e cultural, pro-
movendo a felicidade dos asso-
ciados, além de contribuir para a 
humanização da sociedade,  forta-
lecendo valores e princípios éticos. 
 
que tamanho é o orgulho de  fi-
car entre as oito melhores AABB 
do interior do Brasil com me-
lhor administração e gestão dos 
trabalhos? O orgulho é de todos 
nós,  porque o mérito não é ape-
nas da diretoria, mas de cada as-
sociado que tem participado ati-
vamente das ações desenvolvidas 
na nossa  AABB,  permitindo essa 
diretoria realizar o trabalho para 
o qual foi eleita. Esse é o reco-
nhecimento pelo trabalho de cada 
um, que somado faz a diferença. 
 
dos 50, 10 anos sob sua batuta. 
Como definir esse  momento áu-
reo que vive a AABB de Vitória da 
Conquista? Hoje, colhemos os fru-
tos da dedicação de todos os direto-
res que se empenharam bastante  e 
deram o melhor de si ao clube. Essa 
união de forças é o resultado de 50 
anos de crescimento e desenvol-
vimento, que tornou o clube cada 
vez mais forte e criativo, propor-
cionando mais lazer e qualidade de 
vida aos associados.  O caminho 
foi  passar por adequações para 

resistir  às mudanças.  O  processo 
de mudança é natural, faz parte da 
vida, quem não se adapta não so-
brevive, já dizia Charles Darwin.  
 
quais os campeonatos em an-
damento e os previstos para os 
próximos meses? Onde se pratica 
esporte tem que haver competição. 
A competição motiva os atletas, e 
a motivação precisa de recargas 
contínuas e regulares para nutrir 
o entusiasmo e desenvolver a au-
toconfiança dos atletas. Temos vá-
rias competições em curso e outras 
já finalizadas. Ao todo, são elas:  
8ª Copa Ouro de Futebol Soçaite; 
Copa Ouro de Sinuca; Circuito 
Feminino de Vôlei de Areia; Copa 
Ouro de Futevôlei; 1ª Copa Ouro 
Super Master de Futebol Soçaite; 
Torneio de Buraco;  Copa Citadina 
de Empresas; Copa Ouro de Fut-
sal e 1º Torneio de Tênis de Mesa. 
 
Argumenta-se que a AABB prio-
riza o futebol em detrimento aos 
demais esportes, o que tem a di-
zer? Esse boato sempre rondou as 
AABB pela impressão que o fute-
bol deixa, por exigir um contingen-
te maior de atletas para constituir 
uma equipe.  A nossa Associação 
investe no futebol com o mesmo 
carinho e empenho que se dedica 
a  todos os demais esportes prati-
cados no clube.  Anualmente, par-
ticipamos das Jornadas Esportivas 
entre diversas AABB e fomos ouro 
em várias modalidades. Essas con-
quistas, por si só, desmitificam a 
ideia  de que a AABB privilegia  o 
futebol, em detrimento aos demais 
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jogos.  Faz parte do nosso calendá-
rio esportivo todas as modalidades 
de esporte, sem distinção.

qual é a principal preocupação 
do clube com relação aos seus as-
sociados?A principal preocupação 
da diretoria em relação ao clube é 
proporcionar ao associado lazer, 
entretenimento,  atividade esporti-
va e sociocultural. Temos trabalha-
do com metas desafiadoras, mas al-
cançavéis, para mantermos em boa 
condição nossas instalações como: 

bar e restaurante, piscina, sauna, 
campos de futebol, quadra polies-
portiva, quadras de areia,  salão de 
festas e outras mais, para que o asso-
ciado possa desfrutar  em toda sua 
plenitude  das atividades do clube. 
 
no seu cinquentenário, a AABB 
de Vitória da Conquista é consi-
dera o melhor clube da  região.  
Fale dessa comemoração. Espe-
cializamo-nos na arte de incentivar 
atividades esportivas, sociocultu-
rais, lazer e  entretenimento. Agora, 

colhemos o fruto do nosso trabalho 
e comemoramos o quinquagésimo 
aniversário do nosso clube,  do jei-
to que mais sabemos: investindo!  
Investindo na reforma do Salão So-
cial; na cobertura da área de festa; 
na substituição do parque  infantil 
por um mais moderno; reforman-
do o parque aquático e climatizan-
do a piscina; investindo cada vez  
mais na  infraestrutura e,  acima de 
tudo, inovando,  alcançando metas 
e proporcionado mais lazer e quali-
dade de vida aos associados. 

É com grande satisfação que 
presencio este momento de 

júbilo na cidade de Vitória da 
Conquista. 50 anos da Associação 
Atlética Banco do Brasil S/A, 
uma instituição que se dedica à 
promoção do esporte e do lazer 
em nossa comunidade, estando 
entre as 8 melhores do interior do 
Brasil. Parabéns aos associados 
e a toda diretoria, pelo empenho 
em manter viva a chama do clube 
social, que sofre hoje em dia, 
forte concorrência dos chamados 
“apelos tecnológicos” como 
televisão, internet, smartphones, 

shopping centers, dentre outros.  
Essas tecnologias facilitam 
sobremaneira a vida moderna. 
Mas, por outro lado, desagregam 
um pouco a convivência entre 
as pessoas. Agregação essa que 
presenciamos em um clube social, 
principalmente as AABBs, a maior 
rede de clubes do país, com forte 
presença na sociedade, atuando 
inclusive em projetos importantes 
como a AABB Comunidade. 
     Fica meu abraço, como admirador 
do sistema AABB, do qual sou 
associado desde meu ingresso no 
Banco do Brasil.

mensagem em razão da passagem dos 50 anos da AABB em Vitória da Conquista

parabéns, 50 anos da AABB em Vitória da Conquista

A AABB tem um importante pa-
pel na comunidade de Vitória da 

Conquista, onde além das atividades 
de lazer, que envolvem todos os asso-
ciados, e os eventos festivos bastan-
te conhecidos, marca presença forte 
na atividade social, através do AABB 
Comunidade, atuando com crianças 

carentes, idosos e parcerias sociais.  
Os seus 50 anos de existência merecem 
ser bastante festejados, não somente pelo 
valor do trabalho desenvolvido ao longo 
desses anos, mas principalmente, pela 
força de ligação dessa associação com 
todos os funcionários que formam a fa-
mília Banco Brasil e a sociedade local.

Eliézio Ferreira Vasconcelos 
Funcionário do Banco do Brasil 
Superintendente Regional

Celso Cerqueira Rocha Filho 
Gerente Geral - Vitoria da Conquista
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A FenABB muito contribuiu

... para todas as tribos dissipadas, ou decepadas

integrador dos funcionários do 
Banco do Brasil. Desde então, 
implantou-se um processo de 
sinergia no desenvolvimento das 
AABBs, com mútuo proveito de 
suas singularidades regionais e 
valorização das culturas locais.

São 37 anos de existência e 1.250 
AABBs em pleno funcionamento. 
Uma história longa e envolvente, 
escrita por meio de muito trabalho 
e dedicação, e marcada pelo 
desenvolvimento de atividades 

esportivas, sociais, educacionais e 
culturais. Muito mais do que isso, a 
história da FENABB é marcada por 
gente, por pessoas que se dedicam 
e que se dedicaram, com afinco e 
boa vontade, ao propósito de levar 
qualidade de vida ao próximo.

Hoje, a FENABB é considerada 
a maior rede de clubes autônomos 
do mundo localizada em um único 
país e gerida de modo unificado. 
Tal patamar é motivo de orgulho 
para todos nós, abebeanos.

Em 12 de outubro de 1977, com 
719 AABBs espalhadas por 

todo o território nacional, surgia 
a Federação Nacional das AABB 
– FENABB. Com ela, o desejo de 
transformar a rede de clubes que 
estava nascendo no maior sistema 

HiSTóriA

O Monumento ao Índio, ide-
alizado pelo artista plás-
tico Edmilson Santana, 

está localizado na Praça Caixeiros 
Viajantes, no centro comercial de 
Vitória da Conquista. A diretoria 
da AABB incorporou em sua logo 
esse símbolo que representa a ori-
gem da nossa cidade, assim como o 
reproduziu junto à área de eventos.
O próprio artista o explica: o 
monumento é um reconhecimento 
de nossa origem e um alerta para 
nossa consciência. 

Um arco contraído, uma flecha 
apontada para cima, para o alto, 
para o infinito... Nem para o norte, 
nem para o sul; nem para o leste, 
nem para o oeste. Para não ferir 
ninguém! Para não deixar nenhum 
vestígio indígena de culpa nos so-
breviventes “civilizados”.

O gramado representa um pe-

dacinho, suspenso, do território 
que lhe pertencia. É nesse seu pe-
queno território demarcado que foi 
erguido seu tributo.

Na base, triangular, está o con-
ceito da tribo, representado pelos 
seus três degraus: a criança, o adul-
to, o ancião; a pureza, o vigor, a sa-
bedoria; o aprendiz, o guerreiro, o 

líder.
Por todos os ângulos o monu-

mento representa o início, o meio, 
o fim. Se em uma extremidade 
nasce a flecha, no meio ela toma 
impulso e, na outra extremidade, 
toma seu rumo. Se a flecha fincada 
no chão representa a derrota, sua 
ponta afiada, em direção ao céu, 
representa sua imortalidade.

O vermelho, entre o azul e o 
verde, representa o sangue derra-
mado entre o céu e a mata. 

O colorido no monumento re-
flete a pintura no corpo do índio, 
além de resgatar sua alegria, seu 
costume, seu ritual. Por outro lado, 
se eliminarmos suas cores, ainda 
nos resta, através de suas formas, o 
equilíbrio, a imponência, a robus-
tez. 

Edimilson Santana
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AABB Comunidade no desfile de Sete de Setembro

AABB Comunidade

No ano passado, o Pro-
grama Integração 
AABB Comunidade de 
Vitória da Conquista 

participou das comemorações cí-
vicas no dia da Independência do 
Brasil, que foram organizadas pela 
Secretaria da Educação do muni-
cípio. A Secretária de Educação, 
em nota, disse que levava para a 
avenida exemplos humanos das 
atividades que são realizadas no 
Programa como: atividades espor-

tivas, literatura por meio do teatro, 
participação de pais e o principal, 
a alegria de todas as crianças que, 
pela primeira vez, participaram de 
um momento de demonstração 
cívica e de amor pela pátria e pelo 
Programa que as acolhe. Para nós 
educadores é como se tivéssemos 
cumprido o nosso papel de orien-
tador, mas sabendo que ainda nos 
falta muito. Mas é válido mostrar 
aos nossos educandos que o direito 
de cidadão se conquista a cada dia. 

     Nesse mesmo ano, a AABB de 
Vitória da Conquista foi homena-
geada pelo trabalho social realiza-
do através do projeto AABB Co-
munidade. A premiação foi uma 
iniciativa da agência de publicidade 
Camisa 10, em parceria com algu-
mas empresas públicas e privadas. 
Em seu discurso, o presidente da 
AABB, Renan Olímpio, agradeceu 
a oportunidade, destacando que a 
responsabilidade social está entre 
as metas do clube.

Programa AABB Comunidade 
consiste em uma proposta de 

complementação educacional, ba-
seada na valorização da cultura do 
educando e de sua comunidade.  
    Essa complementação é efetiva-
da por meio de atividades lúdicas 
desenvolvidas em torno de áreas 
como saúde e higiene, esporte e 
linguagens artísticas, possibilitan-
do a construção de conhecimentos 
e o acesso à cidadania. 
    A proposta metodológica do 

programa foi desenvolvida, em 
julho de 1997, pelo Núcleo de Tra-
balhos Comunitários da Pontifícia 
Universidade Católica – NTC/
PUC/SP, tendo como princípio a 
Pedagogia dos Direitos, a ludici-
dade e a leitura da realidade social 
do educando, da família e da 
comunidade. 
    Com fundamentação no Es-
tatuto da Criança e do Adoles-
cente – ECA, o Programa, que 
tem como objetivo fundamental 

a complementaridade escolar e a 
inserção social, atende a crianças e 
adolescentes na faixa etária de 6 a 
18 anos incompletos. 
    A experiência e os resultados 
obtidos ao longo desses anos 
comprovam que o Programa é 
viável e vem atingindo os objetivos 
propostos. 
   O seu sucesso, todavia, somente 
ocorre quando há envolvimento 
de todos os segmentos da socie-
dade.
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Trajetória de 50 anos da AABB

Vitória da Conquista brilha na JERAB de 2009

Nossas eternas Rainhas do Vôlei de Areia 
(Dupla), Rayka e Fabiana, sagraram-se 
campeãs do Norte e Nordeste na JERAB de 

2009, realizada em Patos-PB. Na época, o Presidente 
da AABB fez menção à conquista do Ouro pela du-
pla: “Eu, Renan Olímpio, presidente desta Associa-
ção, e toda diretoria do Clube parabenizamos Rayka 
e Fabiana pela conquista do Título de Campeãs Vô-
lei de Areia (Dupla), na JERAB Nordeste I, realizado 
em Patos-PB, onde participaram 394 atletas de alto 
nível técnico. Uma competição em que tudo saiu 
como esperado, o esporte foi exaltado, incentivado, 
e o espírito de união reinou entre todos, vencendo 
os melhores. E nossas Rainhas foram as melhores, 
não somente pela excelência técnica, como também 
pelo brio, gana e espírito de luta. Agradecemos aos 
coordenadores de esporte, todos os atletas do nosso 
clube, colaboradores que contribuíram direta e indi-
retamente para as conquistas de todos os títulos da 
temporada 2009”.

Em 2009, Rayka e Fabiana deram a seguinte declaração: 
“Sermos campeãs da JERAB era um sonho, pois nos pre-
paramos para representar bem a nossa AABB, a nossa 
cidade e o nosso estado, com muita dedicação. Agrade-
cemos a Deus a conquista deste título e todos aqueles 
que confiaram em nós. Hoje este sonho é uma realidade 
conquistada com força, garra e determinação”. (Rayka 
e Fabiana repetiram o feito na JERAB de 2010 e 2013,                                                                                                                                            
  e foi prata em 2014. Estão prontas para  a temporada 
2015)

pre teve de inovar e adequar-se 
aos novos tempos, valorizando 
as singularidades regionais e as 
culturas locais, para se  impor no 
mercado como a melhor opção 
de lazer da região. 

Nos seus 50 anos, a AABB de 
Vitória da Conquista teste-

munhou momentos marcantes na 
vida do País. A efervescência polí-
tica e social em meados dos anos 
60, a edição do Ato Institucional 
nº 5 e o militarismo da época, a 
luta pela redemocratização, a vol-
ta do poder civil, o impeachment 
de um presidente da República, os 
planos econômicos que não de-
ram certo, o abrir e fechar de supe-
rintendência do Banco do Brasil, 
e o reabrir novamente, em 2014. 

Por fim, a estabilidade econômi-
ca tão sonhada pelos brasileiros.  
    A AABB de Vitória da Con-
quista foi testemunha de tudo isto. 
Passou por períodos turbulentos, 
com grandes e rápidas mudan-
ças, seguidos por outros períodos 
de calma, com poucas flutuações, 
mas sempre se manteve firme e 
forte na sua proposta de propor-
cionar lazer e qualidade de vida 
aos associados.  O segredo da 
longevidade do nosso clube en-
contra-se na capacidade que sem-
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Campo Soçaite - Antes Campo Soçaite - Antes Campo Soçaite - Atual

Fachada do Clube - Atual Arquibancada - AntesFachada do Clube - Antes 

Arquibancada - Atual Parque Infantil - 1988 Parque Infantil - Atual

Área de Eventos - 1987 Área de Eventos  - Atual

Piscina  - Atual

Piscina  - Antes

Salão Social Provisório 
 (Década de 70)

Salão Social - Atual

retrospectiva, retratos do Tempo
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Velhas lutas, novos desafios

Reformas fizeram-se necessárias para se adequar às mudanças. A AABB 
passou por várias transformações para resistir a essas mudanças sem, 
contudo, perder a essência.

Reforma do Salão Social Reforma da Área de Eventos 

Construção do Campo Sintético Construção das instalações do Campo Sintético

Construção da Creche Reforma da Área de Eventos
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Campo Sintético, um sonho que se tornou realidade

Descontração e alegria no “Baba de Saia” 
O Baba de Saia virou tradição das terças 
de carnaval na AABB. Amantes do esporte 
se vestem de mulher para jogar uma 
partida de futebol de forma irreverente. 
E todos entram no clima da brincadeira e 
se divertem. Cada ano aumenta o número 
de adeptos. Ninguém liga para o escore, 
porque a ordem não é fazer gol, é se divertir.  
Depois do jogo é servida uma deliciosa 
feijoada, com cerveja bem gelada, para 
reposição das energias dos atletas.

“Aos 50 anos, nossa AABB desponta como a melhor 
opção de lazer da cidade e região”.

para não comprometer a data da estreia, que se deu 
no dia 1º de abril de 2007.  Campo Soçaite Laudionor 
Andrade Brasil, em homenagem ao babeiro mais 
antigo do clube.

Na época, todas as tentativas foram feitas para 
recuperar o campo natural. A acidez do solo e 

o precário sistema de drenagem impossibilitavam 
babas e jogos oficiais toda vez que chovia.  De 
manutenção dispendiosa e por não atender mais as 
necessidades dos associados, devido a sua delicada 
estrutura, a diretoria do clube optou por um campo 
com gramado sintético, para que todos os associados 
pudessem desfrutar diariamente, sem o desconforto 
das longínquas interrupções.  Com força e coragem, 
a diretoria do clube peitou o desafio. A obra foi 
financiada pela FENABB e com recursos do próprio 
clube. O gerente do Banco do Brasil na época, Ademar 
Rafael Ferreira, viabilizou a negociação. Foram 60 dias 
de trabalho duro, sem flexibilizar o regime laboral, 
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AABB recebe  JerAB - 2010

nossa AABB nas últimas JerABs
Para se classificar, a associação 
precisa vencer, ao menos, uma 
modalidade esportiva nas “micro 
olimpíadas”.  Na regional: Jornada 
Esportiva Microrregional de 
AABBs (JEMABs), e na estadual: 
Jornada Esportiva Estadual de 
AABBs (JESAB).  Na JERAB 2014, 
realizada em João Pessoa (PB), a 
AABB de Vitória da Conquista foi 
Ouro no Futsal Masculino e Prata 
no Vôlei de Areia Masculino e 
Feminino. 

A JERAB 2013 foi em Itabuna-
Bahia, com mais de 500 atletas 
participando do evento. A 
nossa AABB sagrou-se campeã 
nas modalidades:  Minicampo 
SuperMaster, Voleibol Feminino, 
Vôlei de Areia Masculino, Vôlei 
de Areia Feminino e Xadrez.  

     Na JERAB de 2010, realizada na 
nossa sede, Vitória da Conquista 
foi a AABB que mais se destacou na 
conquista de títulos, ganhando oito 
medalhas de ouro e duas de prata, 
das doze modalidades oferecidas. 
A AABB foi ouro nas categorias: 
Futebol Minicampo Master, futebol 
de Salão Masculino, Futevôlei, 
Voleibol de Quadra Feminino, 
Voleibol de Areia Masculino, 
Voleibol de Areia Feminino, Xadrez 
e Sinuca.  Prata nas categorias: 
Futebol Minicampo Adulto e 
Futebol de Salão Feminino. 

Em Patos (PB), na JERAB 
de 2009, nossa AABB  ganhou 
duas medalhas, uma de ouro 
na modalidade Vôlei de Areia 
Feminino e uma de prata no 
Futevôlei.

A AABB de Vitória da Conquista 
fez-se presente em todas 

as JERABs Nordeste I - Jornada 
Esportiva Regional organizada pela 
FENABB. Na última competição 
(2014), participaram mais de 600 
atletas de Alagoas, Bahia, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e Sergipe, estados esses que 
compõem a JERAB Nordeste I. As 
JEMAB e JESAB são passaportes 
que garantem a chegada até lá. 

Nossa AABB já tem tradição de 
participar e sediar  miniolimpíada 

organizada pela FENABB e pelo 
próprio clube, denominada Jornada 
Esportiva Microrregional de 
AABBs (JEMABs). Nos dias 13 e 14 
de novembro de 2010, recebemos a 
Jornada Esportiva Regional de AABBs 
(JERAB). 

Com um reforçado café da 
manhã, as equipes foram recebidas 

pelos dirigentes do clube. A 
etapa congregou os campeões 
das Jornadas Estaduais (JESABs) 
de quatro estados nordestinos: 
Alagoas, Bahia, Paraíba e Sergipe.  
A abertura se deu no Ginásio de 
Esporte, com a presença da banda da 
Polícia Militar, quando as delegações 
perfilaram-se ante autoridades locais. 
O encerramento aconteceu na tarde do 
domingo, com a presença dos atletas, 

familiares, torcedores e amigos.
Das 12 modalidades esportivas 

oferecidas, Vitória da Conquista 
foi a equipe que mais se destacou, 
ganhando oito medalhas de ouro e 
três de prata.

No discurso de encerramento, o 
presidente da AABB, Renan Olímpio, 
comemorou o sucesso do evento e 
anunciou o local escolhido para a JE-
RAB do ano seguinte.
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AABB comemora Dia das Crianças

O Dia das Crianças passou a in-
corporar o calendário de datas co-
memorativas da AABB. 

Uma festa preparada com cari-
nho, onde os organizadores reali-
zam atividades lúdicas e dinâmicas, 
condizentes com a idade da crian-

ça. Um dia especial para ganhar 
presentes, se divertir e brincar no 
tobogã, cama elástica, piscina de 
bolinhas, show musical, gincana, 
oficina de balões, pintura artística, 
show recreativo, além da farra com 
algodão-doce, refrigerante, lanches 

e tudo mais que a criançada gos-
ta. O Dia das Crianças na AABB é 
uma excelente oportunidade para 
fortificar a união da família e rea-
firmar os valores e a amizade entre 
os membros num ambiente feliz, 
acolhedor e amável.

O presidente da 
AABB, Renan Olímpio 
Ribeiro, recebeu das 
mãos do então verea-
dor, Jean Fabrício Fal-
cão (PCdoB), o título 
de cidadão conquis-

tense, por se destacar 
no engajamento em 
diversos programas 
sociais, como o Viven-
do a Terceira Idade, 
Centro de Apoio Psi-
cossocial, NaVaranda 

e, claro, no Programa 
Integração AABB Co-
munidade. A solenida-
de foi organizada pela 
Câmara Municipal de 
Vitória da Conquista 
em 2009.

Sociedade conquistense reconhece engajamento da AABB 
nos  programas Sociais 

Nossa AABB, são muitos anos de vida, 50 ao todo, mas tu continuas firme e forte. Tua 
acolhida, teus babas às quintas e aos sábados, tua cervejinha gelada após os babas, tua 
piscina morna, teus campeonatos. São tantas atividades, tudo isso mexe com nossos 
corações, nos fazendo sentir o quão maravilhoso é fazer  parte do teu “Aniversário de 
Ouro.”
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O Programa Viven-
do a Terceira Ida-

de mantém parceria de 
sucesso com a AABB 
há mais de três anos, 
com eventos sociais sen-
do realizados no clu-
be, inclusive a realiza-
ção dos bailes mensais. 
    O evento contribui 

para integração, sociali-
zação, desenvolvimento 
da convivência pesso-
al, familiar e em grupo. 
O Baile da Terceira Idade 
tornou-se para os idosos 
e familiares um momento 
especial. 
    Na programação mui-
ta música e dança que 

retratam o tema da festa. 
Hoje o grupo é composto 
por mais 100 idosos com 
idade a partir de 60 anos.       
    O objetivo da AABB é 
contribuir para a integra-
ção, socialização e desen-
volvimento da convivên-
cia pessoal e familiar do  
grupo de nossos idosos.

Parceria AABB – APAE

Vivendo a terceira idade

A Escolinha de Futebol AABB 
tem como objetivo trabalhar o 

comportamento social e estimular 
a prática do esporte, sempre 
com a utilização de materiais 
de alta qualidade e profissionais 
qualificados.

Nossos alunos são crianças e 
adolescentes, entre 05 e 17 anos, 
entre meninos e meninas que têm 
paixão pelo futebol, e que, acima 
de tudo, amam se divertir. 

Os alunos têm acompanhamento 
técnico e físico durante todo o 

treinamento, que é feito no campo 
de gramado sintético, na quadra de 
areia e no ginásio.

Nossa escolinha oferece toda 
segurança de um clube com mais 
de 50 anos de tradição na cidade 
de Vitória da Conquista.

Escolinha de Futebol AABB 

principalmente, as suas particula-
ridades na deficiência.

A APAE (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) 
de Vitória a Conquista – 

Bahia, juntamente com a AABB, 
desenvolvem todas as quartas e 
sextas-feiras, das 15 às 16 h, na 
quadra poliesportiva, um projeto 
de treinamento desportivo (práti-
ca de Futsal). Segundo o professor 
Paulo Gonçalves Júnior, a prática 
do Futsal não tem apenas a pers-
pectiva de desempenho físico. Ela 

tem o intuito de formar pessoas 
com habilidades e competências 
nos aspectos cognitivos, nos valo-
res sociais e afetivos.

Existe na ação pedagógica uma 
relação entre a maturação e apren-
dizagem que, de alguma forma, é 
expressa numa motricidade, me-
lhorando o ajustamento do com-
portamento, as características in-
dividuais de cada um, respeitando, 
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Festa de São João

A Festa de São João na AABB 
entra na quinta edição em 

2015. Passou a fazer parte das fes-
tas tradicionais do clube como o 
Réveillon e Dia das Crianças. Hoje, 
o evento é referência entre os fes-
tejos juninos da cidade e região. 
No final de 2014, o clube investiu 
na estrutura do espaço de evento, 
ampliando a área coberta. 

A parceria com o Corpo de 
Bombeiros e a Polícia Militar, além 

da manutenção de posto médico 
e banheiros químicos, proporcio-

nam conforto e segurança para 
mais de duas mil pessoas. 

Há uma preocupação por par-
te dos organizadores em não des-
caracterizar as tradições da festa 
junina. Na grade de programação, 
de tudo há um pouco: bandeirolas, 
fogueira, balões, quentão, canjica, 
pamonha, cuscuz e muita anima-
ção, sem deixar de lado bandas tra-
cionais, com ritmos regionais e os 
famosos “Pé de Serra”.

A reforma da 
Área de Eventos 
Crésio Prates, na 

AABB,  proporcionou 
conforto e segurança 
para mais de duas mil 
pessoas no Réveillon 
2015. 

    A cidade de Vitória 
da Conquista cresce, e 
a AABB acompanhou 

esse desenvolvimento ao 
longo do tempo.

A festa de fim de ano é 
organizada com muito 
carinho há mais de 40 
anos, com iluminação 
apropriada, show com 
fogos de artifício, 
decoração fiel ao tema, 
cardápio especial e várias 
opções de bebidas.

Para os jovens que 
apreciam outras  
modalidades de música, 
a AABB transforma o 
Salão Social numa Tenda 
Eletrônica, onde DJs 
agitam a pista de dança, 
deixando a juventude se 
divertir à vontade.

A festa que celebra o fim 
de um ciclo e início de 

outro é uma das mais 
importantes festividades 
do clube. 

 A AABB de Vitória 
da Conquista oferece a 
melhor opção da cidade 
e região, para que sócios 
e familiares  comemorem  
com  alegria, entusiasmo 
e muitos abraços, esse dia 
tão especial.

Duas mil pessoas no Réveillon 2015

o prazer de ser abebeano. este, a gente não fabrica, apenas sente
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No ano passado, a Associação 
Atlética do Banco do Brasil 

(AABB) de Vitória da Conquista 
destacou-se nacionalmente numa 
avaliação anual feita pela Federa-
ção Nacional  das AABBs/FENA-
BB, ficando entre as oito AABBs 
do interior do Brasil com melhor 

administração e gestão dos traba-
lhos. 

     Essa avaliação apresenta como pa-
râmetro um documento chamado 
Acordo de Trabalho, que tem por 
finalidade identificar os direciona-
mentos profissionais esperados do 
dirigente, sua administração de re-

cursos humanos e materiais, bem 
como, se tem cumprido a Missão 
da AABB, que é superar as expec-
tativas dos sócios e dependentes, 
promover  a difusão da imagem do 
Banco do Brasil e contribuir com a 
inserção social, através de progra-
mas solidários.

AABB de Vitória da Conquista entre as 8 melhores do interior do Brasil

Em 2015, nossa AABB  com-
pleta seu 50º aniversário.  É 
motivo de sobra para co-

memorar. Para marcar este ano de 
graça jubilar, além de várias ativi-
dades esportivas, culturais e outros 
eventos, a AABB resolveu confec-
cionar esta revista comemorativa 
pelos seus 50 anos de fomento ao 
esporte, cultura, lazer e recreação. 
Mas não só isso. A AABB acredita 
que investir em programas solidá-
rios como NaVaranda,  Vivendo 
a Terceira Idade,  APAE  e AABB 
Comunidade - empenho reconhe-
cido pela sociedade e homenage-
ado em destaque  pela Câmara de 

Vereadores da cidade -, rende  uma 
associação melhor para todos e  
uma cidade mais humanizada. 

Hoje, a AABB nos apresenta 
esses legados como um memorial 
deste cinquentenário de caminha-
da de vida e realizações.  Neste 
ano dourado, nossa primeira pala-
vra de gratidão se volta ao Senhor 
Deus Altíssimo. 

Nossa gratidão se dirige tam-
bém ao Banco do Brasil, associa-
dos, colaboradores e funcionários, 
muitas vezes anônimos. 

Nossa particular gratidão a to-
dos os diretores que deram o me-
lhor de si para que o clube pudesse 

alçar voo mais longo, em busca de 
conquistas e realizações para a nos-
sa AABB ser o que hoje é.

Parabéns, AABB de Vitória da 
Conquista, pelo seu Aniversário de 
Ouro. Que venham mais 50 anos!

50 anos de muitas transformações
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