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Carnaval
 O Carnaval da AABB consolidou sua fama de ser 

um dos melhores da cidade. O Baile Infantil, 

realizado sempre na segunda-feira de Carnaval, 

reuniu cerca de 500 pessoas, que lotaram a Sede 

Social do Clube. Em clima de festa e alegria, os 

pequenos foliões brincaram e se divertiram com 

suas famílias até o fim da festa. Um dos destaques 

foi a presença da Banda Os Miranda’s. 

 À noite, também na segunda-feira, foi a vez do 

Carnaval do Pereba’s Bar, realizado no Castelinho. 

Um grande número de associados e convidados 

compareceu ao evento. Com muito samba e confra-

ternização, a festa foi um grande sucesso. 

 Ano que vem tem mais!

 De 16 a 23 de março, a AABB vai participar do 

XXIV CINFAABB (Campeonato de Integração 

Nacional dos Funcionários Aposentados do Banco do 

Brasil), a ser realizado em Salvador. Nossas equipes 

vão disputar as modalidades de futebol mini-campo 

master (50 anos), supermaster (60 anos), sinuca, 

dominó, atletismo masculino e feminino, tênis 

masculino simples e dupla supermaster, e tênis 

feminino simples supermaster.

 Nossa delegação terá cerca de 90 pessoas, entre 

atletas, familiares e torcedores. Assim como no ano 

passado (foto), vamos formar uma das maiores e 

mais animadas torcidas da competição. A expecta-

tativa é retornar com muitos troféus e medalhas. 

 Uma das primeiras ações da nova Diretoria tem 

sido a realização de melhorias nas instalações 

esportivas das Sedes Social e Balneária. São obras 

necessárias para oferecer mais segurança e 

conforto aos associados, e também melhores 

condições para a prática de esportes. 

  Na Sede Social, destaque para a reforma no 

campo de futebol e da drenagem nas quadras de 

tênis, melhorias na iluminação geral, reconstrução 

de muro e telas das quadras de areia, reposição de 

areia nas quadras, troca dos filtros de areia das 

piscinas e aquisição de novas mesas, cadeiras e 

guarda-sóis para a piscina. 

 Na Sede Balneária de Canasvieiras, as obras 

compreendem a reforma do deck, melhorias nas 

churrasqueiras, reposição de areia nas quadras, 

substituição da bomba do recalque da rede sanitá-  

ria e troca do transformador da Sede.

CINFAABB

Obras

 Os torneios de Beach Tennis promovidos pela 

AABB e disputados na Sede Balneária de Canas-

vieiras têm atraído cada vez mais participantes. A 

cada etapa do Circuito de Verão Beach Tennis 

AABB, o número de inscrições é maior e o esporte 

se consolida como um dos mais praticados. 

 Neste ano, já foram disputadas duas etapas. 

Na segunda, realizada nos dias 17 e 18 de 

fevereiro, 87 duplas participaram nas categorias 

Open, B, C e D, em duplas Masculina, Feminina e 

Mista. A próxima etapa está confirmada para o 

mês de abril. As inscrições podem ser feitas pelo 

site www.tenisintegrado.com.br ou com os 

professores Elisa Rebelo e Maurício Aquino.

 Participe!
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