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Piscina
A piscina já está aberta para a temporada de
verão. Em atendimento a diversos pedidos, a
Diretoria da AABB decidiu antecipar a reabertura
para o dia 2 de novembro.
O horário de funcionamento é de terça a
domingo, das 9 às 20 horas. Às segunda-feiras, a
piscina estará fechada para manutenção.
Para aproveitar mais essa opção de lazer, o
associado deverá apresentar a carteira social
acompanhada do selo de validade, disponível na
Secretaria para associados adimplentes.

SULBRAABB 2018
A sede da AABB em Coqueiros será o palco da
XIX SULBRAABB (Jogos Sul Brasileiros de Funcionários Aposentados do Banco do Brasil), a ser
disputado de 21 a 24 de novembro. O evento é
destinado exclusivamente para funcionários aposentados do Banco do Brasil e que também são
associados do Clube. Nesta edição, a participação
da nossa AABB será nas modalidades de futebol
minicampo 50 e 60 anos, tênis, natação, corrida
rústica, sinuca, dominó, truco e pôquer.
As AABBs conﬁrmadas são: Florianópolis,
Joinville, Balneário Camboriú, Porto Alegre, Santa
Cruz do Sul, Curitiba, Toledo e São Paulo.

Dia das Crianças
Para comemorar o Dia das Crianças, a AABB
preparou uma festa especial no ginásio de esportes. No feriado do dia 12 de outubro, mais de 100
pessoas, entre pais e ﬁlhos, prestigiaram o evento,
que contou com muita diversão e confraternização.
Além de escorregador, cama-elástica e piscina de
bolinhas, a criançada participou de atividades
recreativas, como pula-corda, cabo de guerra,
pintura e outros. Outro destaque foi a campanha de
arrecadação de alimentos para doação a instituições de caridade.

Costelaço
Uma grande confraternização entre amigos.
Assim pode ser deﬁnida mais uma edição do Costelaço, evento promovido pela AABB no dia 23 de
setembro. Aproximadamente 150 pessoas, entre
associados e convidados, prestigiaram a festa.
Cerca de 120 quilos de costela foram assados
no típico fogo de chão, além da música tradicionalista e o traje a caráter. Mais uma vez ﬁcou comprovado que o Costelaço é um dos grandes eventos do
calendário de festas da AABB.
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