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CINFAABB
 De 5 a 12 de abril, a AABB vai participar do 

XXV CINFAABB (Campeonato de Integração Nacio-

nal de Funcionários Aposentados do Banco do 

Brasil) na cidade de Foz do Iguaçu. 

 A delegação terá cerca de 100 componentes 

entre atletas e acompanhantes. Nossa participação 

será nas modalidades de futebol mini-campo 

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

dominó, tênis masculino e feminino, tênis de mesa 

masculino, truco, natação feminino, corrida rústica 

masculino e feminino, e pôquer. 

 A expectativa é conquistar várias medalhas e 

troféus, mas nosso foco principal será sempre o de 

fortalecer os laços de amizade e integração social. 

Plano de Vantagens
 Desde o dia 1º de fevereiro, os associados 

estão desfrutando do Plano de Vantagens AABB 

2019, um pacote com até 50% de desconto nos 

valores cobrados pelos parceiros que oferecem 

serviços na Sede de Coqueiros. Confira:

 Escolinhas de futsal, futebol e vôlei: 50%

 Sessão de massoterapia: 50%  

 Centro de Dança Cacá Berka: 40%

 Lavacar: 40%

 Academia de Musculação: 40%

 Studio de Pilates: 40%

 Escolinha de Tênis Guga Kuerten: 40%

 Aulas de tênis e beach tennis: 40%

 Estúdio de música: 40%

 Restaurante: 25% na refeição

 Bar do Castelinho: 25%

 A AABB começou os preparativos para a JECA 

(Jornada Esportiva Catarinense de AABBs) 2019, 

que neste ano será no mês de setembro em Cha-

pecó. O primeiro desafio já é no dia 18 de maio, 

quando será disputada a JEMAB (Jornada Microrre-

gional de AABBs) na nossa Sede de Coqueiros. 

 Poderão participar atletas que se associaram 

ao Clube até o dia 31/12/2018 e estão em dia com 

as mensalidades. Serão convocados até 15 atletas 

por categoria, selecionados pelos treinadores.

 Os dias e horários dos treinamentos para as 

equipes de futebol suíço já estão definidos. Confira: 

Supermaster (+50 anos): sexta-feira - 18:30 hs.

Master (+40 anos): quarta-feira - 19:30 hs.

Livre (+25 anos): terça ou quarta-feira - 21:30 hs. 

A categoria Livre alterna, a cada semana, o dia do 

treinamento. Ou seja, numa semana o treino é 

realizado na terça-feira; na outra, na quarta-feira. 

 Mais informações, entre em contato com a 

Coordenação de Esportes (3028-9395, ramal 31).

 O associado Rudinei Pirolli proporcionou mais 

um belo exemplo de solidariedade. Em nome da 

AABB, ele entregou mantimentos para os voluntá-

rios que atuam na Sociedade Beneficente de 

Amparo aos Idosos, mais conhecida como Lar do 

Idoso, na cidade de Biguaçu. 

 Por solicitação da própria instituição, o di-

nheiro arrecadado no Sábado dos Aniversariantes 

foi utilizado para a compra de luvas látex, que são 

utilizadas nos atendimentos aos idosos (banho, 

troca de fralda, curativos). 

 Ao todo foram arrecadados R$ 421,00 entre os 

associados no Sábado dos Aniversariantes, evento 

promovido pela AABB para comemorar o aniversá-

rio dos peladeiros do respectivo mês.
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