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Eleições
 Os associados que votaram nas eleições do dia 

20 de novembro elegeram o atual Vice-Presidente, 

Eduardo Soares Cardoso (à direita), para o cargo de 

Presidente Administrativo da AABB. Ele sucederá o 

presidente José Martin Greve.

 Eduardo foi eleito pela chapa "AABB no Rumo 

Certo" com 149 votos de um total de 150. Um voto 

foi nulo. O Conselho Deliberativo obteve a mesma 

contagem. Já o Conselho Fiscal recebeu 147 votos 

favoráveis, dois votos brancos e um voto nulo.

 Parabéns aos membros efetivos e suplentes 

dos Conselhos Deliberativo, Administrativo e Fiscal 

da AABB. Muito sucesso nas novas funções.

 O verão está chegando e a Sede Balneária de 

Canasvieiras é mais uma boa opção para os asso-

ciados. Embora esteja aberta durante todo o ano, é 

na temporada de verão que o local passar a ser mais 

frequentado. Por isso, diariamente a Sede Balneá-

ria esá aberta das 8 às 20 horas.  

 Para comemorar sua reabertura oficial, a AABB 

vai promover uma festa especial no dia 6 de janeiro, 

a partir das 10 horas da manhã, com muita diversão 

e confraternização. 

 Bem localizada e com toda infraestrutura 

disponível, você pode passar momentos bem agra-

dáveis, curtindo o verão com sua família e seus 

amigos. Aproveite!

Sede Balneária

 Excelente a participação da AABB no XVIII 

SULBRAABB (Jogos Sul-Brasileiros de Aposenta-

tados do Banco do Brasil), disputados de 15 a 18 de 

novembro na cidade de Toledo. Ao todo, 11 meda-

lhas foram conquistadas por nossos atletas, sendo 

7 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Destaque para a 

nadadora Ana Justi (foto), que conquistou 2 meda-

lhas de ouro na natação. 

 Os outros campeões foram Ademar De Barba, 

no tênis individual, categoria hipermaster; Danilo 

Venturin, na supermaster; João José de Souza 

(Jota), na sinuca; Alcides Mafra e Marco Aurélio 

Coelho (foto), no dominó; e Ari Yukio, no pôquer. As 

medalhas de prata ficaram com a dupla Ademar De 

Barba e Ricardo Spoganicz, no tênis, categoria 

hipermaster; Ari Yukio, na corrida rústica, e Auri 

Ketzer no pôquer. A medalha de bronze foi para a 

tenista Vania Fornasari, categoria master. 

 Além da nossa AABB, participaram atletas de 

Toledo, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Joinville. 

Em 2018, o evento será realizado em Florianópolis.

 Parabéns a todos pela participação!

 De 25 a 30 de novembro, a AABB realizou a 

Etapa Master do 3º Circuito de Tênis, disputada nas 

quadras de saibro do Clube. O torneio contou com a 

participação de 24 atletas, divididos em quatro 

categorias: Diamante, Ouro, Prata e Bronze. 

 Destaque para o tenista Gabriel Oliveira, cam-

peão da categoria Diamante. Vítor Bittencourt ficou 

em segundo lugar. Na categoria Ouro, o campeão 

foi Marcos Venâncio (foto) e o vice-campeção, João 

Paulo. Na categoria Prata, Rafael Baldissera ficou 

em primeiro lugar e Douglas Silva, em segundo. E 

na categoria bronze, o título ficou com o tenista 

Carlos Vogt. O vice-campeão foi João Victor.
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