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CINFAABB
De 16 a 23 de março, nossa AABB, juntamente com outras 40 AABBs do país, participou
do XXIV CINFAABB (Campeonato de Integração
Nacional dos Funcionários Aposentados do Banco
do Brasil), evento realizado em Salvador.
Mais uma vez ﬁzemos bonito. José Ademar
de Barba (foto) foi campeão no tênis supermaster
individual e, juntamente com o parceiro Ricardo
Szpoganicz, ﬁcou em terceiro lugar na dupla.
Nossa medalhista de ouro, Maria Lúcia Matos
(foto), foi novamente campeã da corrida rústica
em sua faixa etária e vice-campeã feminina no
geral. No dominó, a dupla Alcides Mafra e Marco
Aurélio conquistou a medalha de bronze.
No futebol minicampo, a equipe master
ﬁcou em quarto lugar, garantindo a permanência
na Série A. Já a equipe do supermaster teve como
destaque José Greve, que recebeu a medalha de
goleiro menos vazado da competição.
O título mais importante, no entanto, foi
conquistado pela nossa torcida (foto), que mais
uma vez recebeu o Troféu de Confraternização,
como a melhor e mais animada torcida, eleita por
todos os participantes do CINFAABB.
Parabéns a todos que participaram e representaram a AABB na competição. Agradecemos
essa torcida maravilhosa que tanto incentivou
nossos atletas.
Nosso próximo encontro já tem data marcada: será o SULBRAABB (Jogos Sul-Brasileiros
dos Aposentados do Banco do Brasil), de 21 a 24
de novembro, aqui mesmo na nossa AABB. Desde
já contamos com nossos atletas e nossa torcida.

BEACH TENNIS
Com cerca de 60 atletas, a equipe da AABB
está disputando o Estadual de Beach Tennis
2018, competição organizada pela Federação Catarinense de Tênis. A primeira etapa foi realizada
de 23 a 25 de fevereiro em Brusque, e a segunda
etapa, de 16 a 18 de março, em Florianópolis.
O Estadual é disputado nas seguintes categorias: Simples Pro, A, B e C (Masculino e Feminino), Duplas até 14 anos (Masculino), Duplas
acima de 40 anos (Masculino, Feminino e Mista),
e Duplas Pro, A, B e C (Masculino, Feminino e
Mista).

TREINAMENTOS
A AABB vai iniciar os treinamentos de futebol minicampo para as duas competições previstas para este ano: a JEMAB (Jornada Esportiva
Microrregional de AABBs) e a JECA (Jornada
Esportiva Catarinense de AABBs).
A primeira está conﬁrmada para o dia 2 de
junho em Criciúma e é classiﬁcatória para a JECA
2018, a ser realizada de 7 a 9 de setembro em
Balneário Camboriú. Para participar, o associado
deve estar adimplente. Serão selecionados 14
atletas em cada categoria. Conﬁra os horários:
Livre - Treinos terça-feira, 21h30min.
Master - Treinos quinta-feira, 21h30min.
Supermaster - Treinos quarta-feira, 21h30min.
Para mais informações, procure a Coordenação de Esportes, no telefone 3028-9395 (ramal
31), com Beto ou Guto.
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