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AABB promoveu mais uma semana do aposentado

Entre os dias 12 e 15 de maio, a semana foi de intensas atividades direcionadas 
para o público da maior idade. Completando 18 edições de sucesso, a Semana do 
Aposentado de 2014 contou com uma programação variada, que incluiu aulão 
de zumba e funcional, torneios de bocha, futebol, tênis, sinuca, vôlei e biriba. 

Para encerrar a agitação da semana, no dia 15 de maio, às 13h, o Salão Pôr de Sol 
serviu como ponto de reencontro para o Grupo da Maior Idade, com o tradicional 
almoço da caixinha.



Veja mais algumas fotos da 18ª SEMAP:



Venha fazer parte desse grupo!

A AABB orgulha-se em dizer que o Gru-
po da Maior Idade é fiel ao Clube. E, por 
isso, faz questão de planejar diferentes 
atividades esportivas, sociais, culturais 
e de lazer que visam, principalmente, 
à integração e à saúde dos nossos as-
sociados.

Na AABB, tem espaço para todos os 
gostos. Nos já consagrados encontros 
das terças e quintas-feiras, os integran-
tes se reúnem para praticar atividade 
física, conversar com os amigos, al-
moçar, enfim, aproveitam a oportuni-
dade para socializar. Para quem gosta 
de viajar, o grupo costuma realizar 

excursões para cidades como Grama-
do, Livramento e Gravatal. Já os apai-
xonados pela dança ficarão surpresos 
com as festas organizadas pelo De-
partamento, 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 no 
entorno da piscina.

Então, fica o convite! Venha participar 
das atividades destinadas ao Grupo da 
Maior Idade! Entre em contato com o 
Departamento Sociocultural pelo tele-
fone: (51) 3243.1068.



• De 08 a 11 de outubro - quarta a sábado
EXCURSÃO A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS

• 08 de novembro - sábado
FESTA BAILE MAIOR IDADE

• De 26 a 29 de novembro - quarta a sábado
XV SULBRASILEIRO EM PORTO ALEGRE/RS

• 04 de dezembro – quinta-feira
ALMOÇO DE NATAL DE APOSENTADOS

- APOSENTADOS -
MAIOR IDADE

Confira os eventos que estão previstos
para o 2º semestre :


