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AABB promoveu a XVII Semana do Aposentado

Entre os dias 15 e 18 de abril, a semana 
foi de intensas atividades direcionadas 
para o público da maior idade.

Completando 17 edições de sucesso, a 
Semana do Aposentado de 2013 con-
tou com uma programação variada, que 
incluiu torneios de bocha, futebol, tênis, 
sinuca, vôlei, biriba, aulão de zumba e 
oficina de artesanato. 

Para encerrar a agitação da semana, no 
dia 18 de abril, durante um divertido al-
moço, o Salão Pôr de Sol serviu de pon-
to de reencontro para o grupo da maior 
idade. Confira algumas imagens:



Equipe da natação foi o grande 
destaque no XIX CINFAABB

Depois de dez anos, a AABB Goiânia 
(GO) voltou a sediar o Campeonato 
de Integração dos Funcionários Apo-
sentados do Banco do Brasil – CINFAABB. 
Realizado entre os dias 18 e 25 de maio, 
a edição de 2013 do evento contou com 
a presença de aproximadamente 2.500 
pessoas. Durante todos os dias, 1.100 
atletas competiram em diversas modali-
dades esportivas. A jornada iniciou no dia 
18 com o Congresso Técnico, o impecável 
cerimonial de abertura, diversas autorida-
des das AABBs, autoridades Municipais 
e a presença dos atletas Adriana Behar e 
Túlio Maravilha. Após a abertura, os parti-
cipantes foram recebidos na área das pis-
cinas do clube, com um coquetel ao som 
da Banda Patinko. O momento foi de 
muita alegria e confraternização. Já no 

* Por Luiz de Lemos Velho

domingo, 19, os atletas colocaram seus 
uniformes e partiram para as competi-
ções.  A AABB Porto Alegre, mais uma 
vez, se apresentou com muito brilho, 
organização e entusiasmo, voltando 
com muitas vitórias. 

TÊNIS DE QUADRA: o atleta abebeano 
gaúcho, Rafel Russo foi o campeão indi-
vidual. Já em dupla, Cláudio Lahorgue 
ficou com o vice-campeonato. 

VÔLEI FEMININO: as atletas voltaram 
com o bronze.

NATAÇÃO: esta equipe foi o grande 
destaque da competição, conquistan-
do 20 medalhas entre ouro, prata e 
bronze. As mulheres foram as campeãs 
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e os homens alcançaram a segunda co-
locação. 

FUTEBOL MINICAMPO: a AABB par-
ticipou de todas as categorias, Máster, 
Supermáster e Hipermaster. Embora 
não tenham garantido nenhum título, 
os jogadores permaneceram na série A. 

TORCIDA: a delegação de mais de 100 
pessoas foi participativa em todos os 
momentos. Com isso, conquistou pela 
sexta vez o troféu Confraternização 
como melhor grupo. 



Venha fazer parte desse grupo!

A AABB orgulha-se em dizer que o Grupo 
da Maior Idade é fiel ao Clube. E, por isso, 
faz questão de planejar diferentes ativida-
des esportivas, sociais, culturais e de lazer 
que visam, principalmente, à integração e 
à saúde dos nossos associados. Na AABB, 
tem espaço para todos os gostos. Nos 
já consagrados encontros das terças e 
quintas-feiras, os integrantes se reúnem 
para praticar atividade física, conversar 

* Por Luís Antônio Brum Silveira
   Presidente da AABB Porto Alegre

com os amigos, almoçar, enfim, aprovei-
tam a oportunidade para socializar. Para 
quem gosta de viajar, o grupo costuma 
realizar excursões para cidades turísticas. 
Já os apaixonados pela dança ficarão sur-
presos com as festas organizadas, sempre 
muito animadas e cheias de charme. Mas, 
vale lembrar que o Grupo da Maior Idade 
também contempla quem deseja apenas 
tomar um chimarrão e jogar conversa fora 
nas dependências do Clube. Então, fica o 
convite! Venha participar das atividades 
destinadas ao Grupo da Maior Idade!

De 23 a 25/08 (sexta a domingo) - Fim de Semana em Gramado (RS)

De 09 a 12/10 (quarta a sábado) - Excursão a Livramento (RS)

08/11 (sexta-feira) - Festa Baile Maior Idade

De 20 a 24/11 (quarta a domingo) - XIV Sulbrasileiro em Curitiba (PR)

05/12 (quinta-feira) - Almoço de Natal de Aposentados


