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Um ano de conquistas
 No ano em que completou 65 anos de fundação, a 

AABB Florianópolis obteve conquistas que tornaram 

2018 um ano especial. A primeira delas foi a posse da 

nova Diretoria, eleita com 149 votos dos 150 votantes. 

Um voto foi nulo. A mesma contagem teve o Conselho 

Deliberativo. Já o Conselho Fiscal obteve 147 votos 

favoráveis, dois votos brancos e um voto nulo. Eduardo 

Soares Cardoso tornou-se o novo Presidente Adminis-

trativo do Clube, com mandato até 31 de dezembro de 

2021. Não bastasse a inscrição de apenas uma chapa – 

“AABB no Rumo Certo” –, os números da eleição 

atestam a satisfação dos associados com o trabalho 

realizado nos últimos anos.

Eventos sociais e esportivos

Expediente

 Empossada a nova Diretoria, o primeiro passo foi 

assegurar a continuidade das ações sociais e esportivas. 

Assim, o calendário de festas e eventos comemorativos  foi 

cumprido à risca com a realização do Carnaval Infantil, 

Feijoada do Dia das Mães, Telão nos jogos do Brasil na Copa 

do Mundo, Feijoada de Aniversário do Clube (foto), 

Costelaço AABB e Dia das Crianças. 

 O destaque, no entanto, foi a programação social e 

esportiva do Aniversário de 65 anos da AABB. Durante os 

meses de maio e junho, os associados participaram dos 

torneios de futebol (categorias livre e master), futevôlei 

(foto), vôlei de praia (masculino e feminino), tênis, tênis de 

mesa, beach tennis e dominó. Os vencedores de cada 

modalidade receberam troféus e medalhas. 

 O coroamento foi o Baile de Aniversário, que contou 

com cerca de 400 pessoas. Na oportunidade, a AABB 

recebeu homenagens prestadas pelo presidente da FENABB 

(Federação Nacional de AABBs), Rene Nunes dos Santos 

(foto); o presidente do CESABB (Conselho Estadual de 

AABBs), Adeluir Adriano; e o Diretor da SEGASP (Seguro de 

Vida AABB São Paulo), Modesto Minelli; além da presença 

do superintendente estadual do Banco do Brasil no estado 

de Santa Catarina, Ulisses Silva Assis.

Obras e melhorias 
 Outra conquista foi a conclusão de obras que proporcio-

naram mais segurança, conforto e bem-estar aos associados. 

Na Sede Balneária de Canasvieiras, por exemplo, foram feitas 

melhorias nas churrasqueiras, reforma do deck, substituição 

de equipamentos da rede sanitária e pintura das instalações.

 A Sede Social também recebeu melhorias, como a insta-

lação de 22 câmeras de monitoramento interno (foto), 

reforma dos vestiários e áreas de acesso do ginásio de 

esportes, troca dos motores da piscina e aquisição de mesas, 

cadeiras e guarda-sóis (foto). Também foram feitas obras de 

reforma no muro e nos alambrados das quadras de areia e 

melhorias nas quadras de tênis de saibro, como drenagem, 

telas de proteção, novas redes e marcações. O destaque foi a 

inauguração da Sala de Jogos José Eduardo Kramer. 

 Outros ambientes também receberam melhorias, como a 

Sauna, que instalou um chuveiro com acessibilidade; o Espa-

ço Gourmet, que conta com novas cadeiras; a Sala da Direto-

ria e a Secretaria, que têm móveis novos; e a Sala de Sinuca, 

cujas mesas foram reformadas. O playground também 

passou por reformas, e tanto o Castelinho quanto a Casa da 

Cultura receberam pintura e as janelas foram trocadas. 

Campo de Futebol

 As obras no campo de futebol merecem destaque. O piso 

agora tem grama sintética com selo da FIFA, elaborada com 

material de primeira linha e contém uma manta amortece-

dora por baixo, ideal para absorver os impactos e melhorar a 

qualidade técnica do jogo. A iluminação em led foi ampliada e 

o entorno do campo recebeu proteção com material EVA (tipo 

de borracha), além de melhorias nos vestiários. Por tudo 

isso, a AABB realizou a reinauguração oficial do campo (foto).

Competições esportivas
 Com toda essa infraestrutura, a AABB sediou diversas 

competições esportivas de Voleibol, Futsal e Tênis. A 

principal delas foi o XIX SULBRAABB (foto), evento realizado 

no mês de novembro e que contou com a participação de 

atletas das AABBs de Florianópolis, Joinville, Balneário 

Camboriú, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Curitiba, Toledo e 

São Paulo. Foram quatro dias de muitos jogos, muita disputa, 

mas, acima de tudo, de muita confraternização.
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 Grande parte dessa satisfação deve-se a dois fatores bem perceptíveis: a sólida situação 

financeira, que permite manter acessível o valor da mensalidade, e as diversas atrações 

disponíveis, mediante serviços oferecidos por parceiros que atuam dentro do Clube, com 

vantagens para o associado.
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