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 Com uma organização impecável e um 

ambiente de muita confraternização, a AABB 

sediou, com grande sucesso, o XIX SULBRAABB 

(Jogos Sul Brasileiros de Funcionários Aposen-

tados do Banco do Brasil), disputado de 21 a 24 

de novembro. 

 Cerca de 500 pessoas participaram do 

evento, representando as AABBs de Florianó-

polis, Balneário Camboriú, Joinville, Porto Alegre, 

Santa Cruz do Sul, Curitiba, Toledo e São Paulo. 

 Nossa AABB se destacou em quase todas as 

modalidades que disputou. Confira: 

Corrida rústica feminino (até 60 anos)

1º lugar: Maria Lúcia Matos

2º lugar: Mara Lúcia Minsky

3º lugar: Elianne Ritter

Corrida rústica feminino (60 a 64 anos)

1º lugar: Maria Julieta Nogueira

Corrida rústica masculino (60 a 64 anos)

1º lugar: Ary Yukio Kudo

Corrida rústica masculino (65 a 69 anos)

2º lugar: Nilton da Silva

Natação (65 a 69 anos)

1º lugar: Ana Maria Justi (Nados Livre e Peito) 

Tênis 

1º lugar: Ademar de Barba (Hipermaster)

2º lugar: Danilo Venturin (Supermaster) 

Dominó 

1º lugar: Gominho e Pedro Castelli 

Truco

1º lugar: Ervino e Jorge 

Sinuca

2º lugar: Guilherme Sobrinho (Série Prata)

 

 A AABB agradece a todos que ajudaram a 

tornar o evento um grande sucesso. Em especial, 

a FENABB, CESABB-SC, ANABB, AFABB-SC, 

SEGASP, Cooperforte e aos Grupos de Bem com a 

Vida (GBV) e Amor Perfeito (GAP). Também aos 

responsáveis pela Coordenação Geral dos Jogos, 

Ágapes Restaurante, Bar do Castelinho, funcio-

nários e associados do Clube. 

 No mês de novembro, a AABB realizou três 

inaugurações na Sede de Coqueiros: a revitali-

zação do campo de futebol, a reforma do Ginásio 

de Esportes e a Sala de Jogos José Eduardo 

Kramer.

 A primeira delas ocorreu no dia 17 de 

novembro, quando o campo de futebol da AABB 

foi reaberto aos associados após a troca do 

gramado e a conclusão das obras de recuperação 

dos muros ao redor do campo. E a espera valeu a 

pena: a nova grama sintética é especial, ostenta o 

selo da FIFA, e é elaborada com um material de 

primeira linha, que contém uma manta amorte-

cedora por baixo, reduzindo significativamente 

os impactos e tornando o jogo de futebol mais 

atrativo.

 As outras inaugurações foram realizadas 

no dia 24 de novembro. Com recursos prove-

nientes da Lei do Esporte, o Ginásio de Esportes 

concretizou o antigo desejo de substituir o piso 

da quadra. 

 O novo piso foi entregue no ano passado e 

melhorou muito as condições para a prática de 

esportes, pois se trata de um modelo feito à base 

de polipropileno, ideal para quadras cobertas, 

que ajuda a absorver impactos e reduzir ruídos. 

Também foram trocadas as lâmpadas e con-

cluídas as reformas nos vestiários, que recebe-

ram novos pisos, chuveiros e melhorias na parte 

elétrica.

 Por fim, a Sala de Jogos presta uma justa 

homenagem ao saudoso associado José Eduardo 

Kramer. O novo espaço oferece ótimas instala-

ções para a prática de jogos de mesa, como 

dominó, xadrez e baralho. 

INAUGURAÇÕES

 No feriado do dia 15 de novembro, a AABB 

deu mais um belo exemplo de solidariedade. O 

professor de tênis do Clube, Maurício Aquino da 

Silva, organizou um torneio de duplas para ajudar 

nosso massoterapeuta Mario Antonio Pita,     

uma pessoa especial que está precisando do 

apoio de todos. 

 E a resposta foi sensacional: 15 duplas 

participaram do torneio. Dentro da quadra, o 

título ficou com os tenistas Ademar de Barba e 

Thiago. Fora dela, os campeões foram todos os 

participantes, que mais uma vez comprovaram o 

espírito de amizade, solidariedade e confra-

ternização que tanto caracteriza a nossa AABB.
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