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AABB comemora 65 anos
 Uma programação especial, com atrações 

sociais e torneios esportivos, celebrou os 65 anos 

da AABB. Destaque para a participação expressiva 

dos associados nos eventos promovidos, compar-

tilhando momentos de diversão e integração. 

 O coroamento da programação foi o Baile de 

Aniversário, realizado justamente no dia 15 de 

junho, exatamente a mesma data de fundação do 

Clube, ocorrida em 1953. Cerca de 350 pessoas 

dançaram e se divertiram ao som da Banda New 

York Show, que mais uma vez proporcionou um 

belo espetáculo de dança e interpretação musical. 

 Destaque também para o coquetel de confra-

ternização e as homenagens prestadas pelo presi-

dente da FENABB (Federação Nacional das AABBs) 

Rene Nunes dos Santos (foto), o presidente do 

CESABB (Conselho Estadual de AABBs), Adeluir 

Adriano, o Diretor da SEGASP (Seguro de Vida 

AABB São Paulo), Modesto Minelli, o superinten-

dente estadual do Banco do Brasil em Santa Cata-

rina, Ulisses Silva Assis, e de representantes do 

Banco do Brasil. 

 Emocionado, o presidente da AABB, Eduardo 

Cardoso, agradeceu a valorização do Clube por 

todos os representantes das instituições parceiras 

e, principalmente, por parte dos associados.

 Com 65 anos de história, a AABB credencia-se 

como um dos principais clubes da cidade, reconhe-

cido por sua bela infraestrutura, gestão transpa-

rente, solidez financeira e ambiente harmonioso.

 Sete torneios esportivos movimentaram o 

Clube durante os meses de maio de junho. O 

primeiro deles foi o Torneio de Dominó. Os 

campeões Marcos e João Carneiro, e os vice-

campeões Ciro e Peixinho (foto), garantiram 

vaga na JECA (Jornada Esportiva Catarinense de 

AABBs) 2018. 

 Quem também garantiu vaga para a JECA 

foram as duplas Mirela Momm e Karina Costa 

(foto), e Enzo e Guilherme, campeãs do Vôlei de 

Areia nas modalidades feminino e  masculino. No 

Futevôlei, o título ficou com a dupla Zulu e Kelvin 

Santos, enquanto Luiz Fernando Dalua e José 

Augusto Gioli foram os vice-campeões. No Tênis 

de Mesa, os vencedores foram Bruno Granja e 

Emanuel Cunha.

 No Torneio de Tênis, destaque para os cam-

peões João Paulo Vieira Filho (Categoria Ouro), 

Rafael Baldissera (Categoria Prata) e Rodrigo 

Ludtke (Categoria Bronze). O Torneio de Beach 

Tennis foi realizado nos dias 16 e 17 de junho na 

Sede Balneária de Canasvieiras e contou com a 

participação de 71 duplas. 

 Outra competição que reuniu um grande nú-

mero de participantes foi o Torneio de Futebol 

Suíço da AABB. Ao todo, 80 associados foram 

escalados em oito times, sendo quatro na cate-

goria Livre e quatro na Master (nascidos até 

1968). Destaque para as equipes do Postal Tele-

gráfico e do Saldanha da Gama (foto), campeãs 

nas categorias Livre e Master. 

Torneios Esportivos

 A Feijoada de Aniversário fechou com chave 

de ouro a programação dos 65 anos da AABB. Foi 

uma festa bem descontraída, marcada pela 

conhecida receptividade dos nossos associados e 

o clima de confraternização entre os presentes.  

 A Diretoria da AABB agradece a todos que, 

direta ou indiretamente, participaram das come-

morações do aniversário do Clube. Obrigado! 

Mais uma vez estamos orgulhosos por ter 

organizado, com sucesso, todas essas belas 

atrações. Ano que vem tem mais.  
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Gratidão
 Gratidão é a palavra que melhor expressa o 

sentimento da AABB por um de seus filhos mais 

queridos: Alceu Pereira São Thiago, um dos 

fundadores do Clube, falecido no dia 8 de julho 

aos 89 anos de idade. 

 Sua alegria e generosidade ficarão para 

sempre em nossa memória, assim como a lem-

brança de uma pessoa carismática, amável e 

feliz. Sua dedicação à AABB e a forte relação com 

o Clube podem ser lidas na entrevista disponível 

no site da AABB (www.aabbflorianopolis.com).

 A foto retrata a justa homenagem prestada  

pelo então presidente José Martin Greve no 

aniversário de 60 anos da AABB.
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