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Happy Day das crianças

Renato Perez Ribas
Pelada livre aos sábados
Retorno JEMAB
Taça Farroupilha master de tênis
Taça Farroupilha master de futebol
1º Fetival de natação
Torneio por equipes de tênis feminino

O retorno da pelada livre aos sábados, competições de tênis
e uma atividade especial de natação que reuniu a família
em nossa piscina também são temas das nossas páginas.
Ainda nesta publicação, você vai conferir tudo o que aconteceu e que vai rolar no Clube. E prepare-se: vem aí a tão
aguardada Festa de Natal, com direito a apresentação de
bandas e chegada do Papai Noel!
E falando no bom velhinho...que tal fazer o bem e adotar
uma cartinha de Natal de uma das crianças do Programa
AABB Comunidade? Elas podem ser retiradas diretamente
na AABB/ASBAC e você poderá fazer a entrega do presente
diretamente para o seu escolhido na festa de encerramento dos pequenos. Corre na página 05 para saber mais...

Renato Innig Zimmermann
Presidente - AABB Porto Alegre

DESTAQUE
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25 anos do Grupo Bem-Me-Quer

Estamos chegando quase ao final de 2021 e com ele, o
sentimento de esperança é reforçado. Sempre com muito
cuidado, retomamos grande parte das atividades do Clube.
Mantivemos nossos protocolos de segurança e desenvolvemos
ações e eventos sociais, culturais e esportivos baseados
neste novo momento de liberações. Em outubro não deixamos o mês das crianças passar em branco e promovemos
um dia especial, repleto de diversão e guloseimas para os
pequenos.
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ADMINISTRATIVO

atendimento@aabbportoalegre.com.br

BOAS VINDAS AOS
NOVOS ASSOCIADOS
A ação de boas vindas do mês de outubro
contemplou a nova abebeana Camila de Cassia Cordova dos Santos, que recebeu um kit
especial, com produtos diferenciados para
toda a família. No mês de novembro, o sortudo foi o Leandro Oliveira da Luz. Essa campanha é uma proposta da Diretoria e é realizada mensalmente de forma aleatória entre
àqueles que se tornam associados da AABB
Porto Alegre.

Camila de Cassia recebeu o kit de boas vindas da AABB Porto Alegre.

O CLUBE DÁ
BOAS-VINDAS
AOS RECÉM
CHEGADOS!

Leandro Oliveira da Luz, seja bem vindo.

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre

3

ADMINISTRATIVO

atendimento@aabbportoalegre.com.br

CONFIRA OS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
DAS CENTRAIS DE RELACIONAMENTO DA AABB
Sempre pensando em facilitar o atendimento de nossos associados, a Central de Relacionamento
do Clube normalizou o horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 08h às 19h e,
aos sábados, das 09h às 17h. Já a Central da Academia funciona de segunda a sexta-feira, das
06h30min às 22h e, aos sábados, das 08h às 15h e nos feriados das 09h às 13h. Mais informações
pelo telefone (51) 32431000 ou pelo whats 91571000.
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COLUNA DA

ABEBITA

Olá, pessoal! Tudo bem?
Tenho uma notícia muito boa para contar. O grupo Velha Guarda da
AABB está de volta ao Clube depois de dois anos afastado por causa da
pandemia. A turma de aposentados retorna para animar as manhãs
das terças e quintas, tocando e cantando sambas, em meio à muita
alegria e diversão.

Conheça a banda:
O grupo, existente há cerca de 15 anos, originalmente chamava-se
Prata da Casa. Nessa época, os músicos tocavam nos eventos como
em jantares e almoços nos salões da Associação. Depois, a banda
passou a ser chamada de Turma da Batucada quando começou a
se reunir no pátio para fazer umas rodinhas de samba. E, por fim,
chegou à denominação atual por causa de uma música composta
pelo sambista Volmar Renê Alves Dornelles.

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre

Foto: Arquivo pessoal
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PRÓ-MEMÓRIA

promemoria@aabbportoalegre.com.br

LUGAR DE CRIANÇA É NA AABB!

No mês das crianças os pequenos sempre tiveram
diversão garantida na AABB. Para relembrar um
pouco sobre as festas vamos direto para o ano de
2008, quando o Clube se transformou na vila do
Chaves. “Isso, Isso, Isso!”, a atração foi uma peça
teatral com os personagens da vila mais conhecida
da televisão.
Em 2013, a tarde da gurizada contou com muita
diversão e brincadeiras sobre o tema “Os monstros fazem a festa na AABB”. O evento reuniu cerca de 600
associados. Além disso, logo na entrada do Clube,
havia uma enorme caixa preta e de dentro dela era
possível visualizar uma mão misteriosa que entregava
"gelatinas sinistras" aos pequenos. Dentro da guloseima, eles encontravam balas de gelatina em
formato de dentaduras. Falando em guloseimas,
em 2015, a Associação se transformou na aventura
de João e Maria. Com direito a canto dos pássaros
para guiar a criançada pelos Caminhos até a casa de
doces. A novidade foi o pedalinho na piscina.
A magia do clássico de Lewis Carroll “Alice no país
das maravilhas” tomou conta da AABB Porto Alegre
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em 2016. Nas dependências do Clube, os personagens ganharam vida. Entre as atrações aconteceu o
chá divertido da Alice juntamente com o chapeleiro,
o gato, a rainha e o coelho. Outra temática literária
foi a do Sítio do Pica-pau Amarelo, em 2017. A Festa
do Dia das Crianças contou com os funcionários do
Clube, caracterizados como Emília, Narizinho, Pedrinho, Visconde, Dona Benta, Tio Barnabé e Saci.
Ainda na literatura, a história Os Três Porquinhos foi
a inspiração para a festa de 2018, que transformou
a AABB na casa dos personagens para fazer a alegria
dos pequenos. O evento ofereceu oficinas de capoeira, basquete e tênis de mesa.
No ano de 2019, a Festa do Dia das Crianças foi recheada de atividades como Oficina T de Tati, Bibliotequinha no pátio, Confraria dos pequenos, Oficina
Fazendo Arte, Miniatividades esportivas, Cover &
Kids e B&B Games com patinetes e jogos. Em função
da Pandemia, no ano de 2020 foi organizada uma
Caça ao Tesouro no pátio do Clube. Cada família
tinha 15 minutos para realizar a caça ao tesouro, e
todas as crianças com idade até 12 anos ganharam
um kit cheio de gostosuras.

aabbportoalegre.com.br

HORÁRIO
HORÁRIODE
DE FUNCIONAMENTO:
FUNCIONAMENTO:
Segunda
a sábado:
18h
Segunda
a sábado:9h
9h às
às 19h
Telefone:
Fone:(51)
(51)3243-1064
3243-1064

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES EM LIVROS

Magda Szabó
A porta

Harlan Coben
O menino do bosque

Julia Quinn
Nada escapa a Lady
Whistledown

Maria Luiza Figueiras
Na raça

Nora Roberts
O abrigo

Angela Davis
Estarão as prisões
obsoletas?

John M. Barry
A grande gripe

Camila Läckberg
A gaiola de ouro

Ana Cristina Vargas
Loucuras da alma

Elena Ferrante
A vida mentirosa
dos adultos

Leonard Mlodinow
Elástico

Jeff Kinney
Diário de um banana:
quedra tudo

INSERIR ARTE SOLICITADA
POR BRIEFING SOBRE ITENS
PRÉ-PANDEMIA

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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CULTURAL

sociocultural@aabbportoalegre.com.br

EXPOSIÇÃO DE PRESENTES RETORNA
AO ESPAÇO MEMÓRIA ELI FIGUEIRA
Devido ao sucesso, a Exposição Presentes
voltou para o Espaço Memória Eli Figueira
e ficará até o final de dezembro. A mostra
foi criada para relembrar alguns momentos
importantes na história do Clube e celebrar
o carinho e o prestígio que a AABB recebeu
de amigos, parceiros e coirmãos ao longo de
seus 78 anos.
Além das peças, foi realizada uma pesquisa
sobre as tradições e o hábito de comemorar
o dia do nascimento, assim como de onde
surgiu o costume de ofertar presentes em
diversas culturas. O estudo apontou algumas
curiosidades como a de algumas regiões que
têm o costume de dar presentes, tradição
que está ligada à proteção, e em outras
significa expressar gratidão e respeito.
O local tem acesso gratuito e o público poderá
conferir as obras de segunda a sexta, das 9h às
19h, e sábado, das 13h às 19h. Lembrando que
o uso de máscara é obrigatório. Mais informações através do telefone (51) 3243.1000.
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CULTURAL

sociocultural@aabbportoalegre.com.br

BIBLIOTECA EDUARDO HAUTE:
REABERTURA PRESENCIAL

Ótima notícia para os abebeanos que gostam de ler. A Biblioteca Eduardo Haute reabriu
para atendimentos presenciais. Assim, será permitida a leitura dentro do ambiente, não
sendo mais necessária a obrigatoriedade do agendamento prévio pelo telefone. As renovações ainda poderão ser feitas através do site: www.aabbportoalegre.com.br/biblioteca.php.
O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 9h às 19h. O uso de máscara
permanece obrigatório durante o atendimento. A devolução de itens deve ser feita na
Biblioteca ou, no caso de ela estar fechada, na “Caixa de Devoluções” localizada no saguão
(próximo ao caixa eletrônico). Ao retornarem, os itens emprestados passarão por limpeza
externa com álcool etílico 70% e ficarão em “quarentena” no período mínimo de três dias.

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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SOCIAL
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sociocultural@aabbportoalegre.com.br

aabbportoalegre.com.br

SOCIAL

sociocultural@aabbportoalegre.com.br

:: MAIS INFORMAÇÕES ::

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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GOURMET'S

gourmet@aabbportoalegre.com.br

PASTA DE BERINJELA

(BABAGANUCHE)

Grau de dificuldade: Fácil
Rendimento: 04 pessoas

$$

Custo aproximado: R$ 20,00

INGREDIENTES
• 100 gramas de tahine*
• 3 limões, cerca de 55ml
• Sal a gosto
• 10 gramas de alho amassados ou triturados
• 1kg de berinjela
* tahine é uma pasta feita a partir das sementes de gergelim trituradas.

MODO DE PREPARO
• Assar a berinjela em forno, com um corte horizontal por aproximadamente 40 minutos cuidando para não deixar escurecer;
• Tirar a polpa da berinjela ainda quente. Após esfriar, misturar com o tahine, o sal, a pasta de alho e o limão;
• Misturar bem batendo com um socador.

Você gostaria de fazer parte da Confraria de Gourmet's? Apreciadores da culinária que tiverem interesse em
participar deste grupo devem entrar em contato com o Depto. Sociocultural pelo telefone (51) 3243.1068.
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ABEBEANOS PELO

MUNDO

Por Lilian Heuser

COLÔMBIA

Viajar é uma de minhas paixões. Já andei pelos quatro cantos
do mundo e tenho uma lista de lugares que ainda quero conhecer. A última viagem para fora do Brasil que eu fiz antes
da pandemia da COVID-19 foi para a Colômbia.
Chegando à capital, Bogotá, o primeiro passeio foi uma
caminhada pelo bairro histórico da Candelária, com suas
ruas estreitas, casas íngremes e muitas varandas - herança
da arquitetura colonial. Outro passeio incrível foi subir em
funicular ao alto do Cerro de Monserrate, que está a 3.152
metros acima do nível do mar, de onde se tem uma linda vista da cidade. E como eu adoro museus, é claro que eu visitei
o Museo del Oro, que preserva coleções arqueológicas e tem
mais de 3.400 peças de ouro, e o Museo Botero, que guarda
uma coleção de obras de arte do premiado artista colombiano Fernando Botero, famoso por suas figuras gordas.
A menos de duas horas de distância de Bogotá, fica a Catedral de Sal, um santuário subterrâneo construído no interior
das minas de sal de Zipaquirá, considerado a Primeira Maravilha da Colômbia. Um passeio imperdível!
A segunda parte da viagem foi reservada para as altas temperaturas. Cartagena das Índias, localizada na costa caribenha da Colômbia, é uma cidade charmosa, colorida e vibrante, onde reina a musicalidade no embalo da salsa. Há
muitos lugares onde se pode dançar e ver shows de salsa
e até aprender a dançar. À beira-mar fica a cidade amuralhada, o centro histórico local. Uma delícia caminhar pelas
ruas estreitas ladeadas por casas em estilo colonial e pelos
11 quilômetros de muralhas de pedra. Sobre essas muralhas
está o Café del Mar, um bar e restaurante de onde se pode
apreciar o melhor pôr do sol da cidade ouvindo boa música.
A culinária colombiana é um capítulo à parte. Rica em sabores, ela vai além do coco, do milho e do abacate, apesar
de esses ingredientes estarem presentes em muitos pratos. Come-se muito arroz de coco, patacones (plátanos), ajiaco (sopa),
carne suína e frutos do mar, além das arepas e empanadas
para um lanche rápido. Adorei a comida do La Mulata, restaurante localizado no centro histórico de Cartagena, onde
tomei uma deliciosa limonada de coco, uma bebida típica
da Colômbia, muito refrescante. Em Bogotá, o restaurante Andrés Carne de Res DC é um show. O amplo espaço tem
uma decoração peculiar, e os quatro andares são divididos
em Infierno, Tierra, Purgatorio e Cielo. A comida é deliciosa, a música é animada, e a gente pode dançar, imitando os
garçons que brindam a clientela com performances. Visitar a
Colômbia é encantar-se com a vida.

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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CAPA

MUITA DIVERSÃO NO HAP

Em comemoração ao Dia das Crianças, a AABB
Porto Alegre realizou um evento especial
para os pequenos no dia 16 de outubro, no
pátio e ginásio do Clube. O Happy Day das
Crianças contou com diversas atrações para
toda a família.

As crianças com idade até 13 anos ganharam
um kit especial, com pirulito, algodão doce,
picolé e pipoca para saborear enquanto se divertiam com as brincadeiras espalhadas pela
estrutura abebeana. As atrações foram: piscina de bolinhas, mesa de aero hockey, basquete eletrônico, tobogã inflável gigante, mesa de
fla-flu, cama elástica, castelo pula-pula inflável e touro mecânico.
O ingresso para o evento era 1kg de alimento
não perecível e foram arrecadados 85kg,
destinados para as famílias atendidas pelo
Programa AABB Comunidade. O Happy Day
das Crianças foi patrocinado pelo JPSul e
contou com o apoio da Decathlon.
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APOIO:

PATROCÍNIO:

:: GALERIA DE FOTOS ::

aabbportoalegre.com.br

PPY DAY DAS CRIANÇAS

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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GERAL

esporte@aabbportoalegre.com.br

AABB REALIZA PARCERIA COM A COMPANHIA DOS CAVALOS
No dia 06 de outubro, a AABB realizou uma
aula inaugural para assessoria de corrida. Em
parceria com a Companhia dos Cavalos, a
AABB oferece uma oportunidade para você
correr com orientação profissional. O ponto
de encontro é sempre em frente ao Clube.
As aulas no Clube são nas segundas e quartas,
das 17h30min até às 20h. A faixa etária mínima
para participar é de 16 anos de idade.
Os valores da atividade são:
Associados: R$ 185,00
(Assessoria + Academia)
Não Associados: R$ 250,00
(Assessoria + Academia)
*Somente planos mensais.
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PERFIL

Um abebeano que capturou
nossos corações
A AABB em Revista conversou com o xadrezista, coralista
e esportista Renato Perez Ribas, 52 anos. Há 10 anos ele frequenta
e participa de múltiplas atividades do Clube. Confira esse bate papo:
AABB Porto Alegre – Há quanto tempo você é associado outras atividades e compromissos não me permitiam envolvimento. Com a pandemia percebi que o Coral da AABB,
do Clube?
mesmo virtualmente, estava mais perto de mim e era uma
Desde 2011.
ótima alternativa para me tirar do isolamento social que
AABB – Como começou a sua relação com a AABB?
estávamos vivendo. O grupo é simplesmente maravilhoso.
No final de 2011 eu estava procurando aulas de tênis e
vi o banner da AABB. Entrei para pedir informações e me AABB – Quais foram os momentos mais marcantes vivenpassaram uma pessoa muito especial, que não só me ciados no Clube?
apresentou as possibilidades das aulas como todo o Clube, Creio que foi o Mérito Esportivo que me agraciaram em
infraestrutura, atividades. Me apaixonei. E fiquei sabendo 2013, nunca havia imaginado uma homenagem parecida.
que não precisava ser funcionário do Banco do Brasil para Jogar Xadrez nas competições da FENABB também foram
se associar. Bem, essa pessoa era o Renato Zimmermann, especiais. Mas de fato os momentos mais marcantes foram
Vice-presidente de Esportes na época.
aqueles encontros com a turma do vôlei e com a turma do
Xadrez. São vários pequenos momentos que recordo até
AABB – Como você e sua família utilizam a estrutura do hoje, afinal o que levamos pra vida são as nossas relações
Clube?
humanas criadas, os amigos.
Principalmente nos esportes, nas feiras e piscina. Nesses
últimos dois anos, com a pandemia, acabamos não fre- AABB – Como vê o crescimento da Associação?
quentando.
Gosto muito do Clube, acho ele muito bem organizado e
administrado. Percebe-se o seu crescimento a cada ano,
AABB – Participou dos nossos eventos sociais e culturais? com novos investimentos em infraestrutura e atividades.
Sim, os dias festivos (Dia da Criança, Natal, Semana Cultu- Já desenvolvi diversas atividades como jogos de tabuleiro e
ral) e feiras. Durante alguns anos organizei um grupo de Xadrez no Clube (cursos, oficinas, encontros). Espero ainda
Xadrez aos sábados à tarde. Ofereci também algumas ofi- colaborar muito para este crescimento.
cinas e cursos de jogos de tabuleiro. O apoio da Diretoria
de Esportes sempre foi total e imprescindível.
AABB – Dê algumas dicas para os associados aproveitarem ainda mais a AABB.
AABB – Pratica algum esporte?
A dica é simplesmente se manter informado e presente,
Todos que eu posso. Sempre pratiquei muito esporte (vô- participar. Muitas vezes não conhecemos tudo o que o
lei, futebol, basquete, natação, tênis, etc.). Por sinal este Clube nos oferece. E quando passamos a conhecer e a
foi para mim o principal atrativo do Clube. Hoje tenho al- participar descobrimos que não temos tempo para fazer
gumas restrições nos joelhos que me impossibilitam seguir tanta coisa legal.
praticando alguns deles.
AABB – Já participou de alguma competição?
Joguei duas competições de Xadrez pela AABB na FENABB,
em Gramado e em Ijuí, não lembro os anos. E logo que entrei no Clube participei mais das competições organizadas
internamente, mas depois com o problema dos joelhos
acabei ficando mais na platéia.
AABB – Como é a participar do Coral da AABB?
Eu desde sempre cantei em Coros, maiores e menores.
Já estava de olho no Coral da AABB há muito tempo, mas
/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre

Gosto muito do Clube,
acho ele muito bem organizado
e administrado. Percebe-se
o seu crescimento a cada ano.
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ESPORTE

esporte@aabbportoalegre.com.br

PELADA LIVRE TODOS
OS SÁBADOS
Os peladeiros já podem se preparar, pois está
de volta a Pelada Livre de todos os sábados no
Clube. O campo da AABB recebe os atletas
para aquele futebol pegado do final de semana, a partir das 8h. Podem participar dos jogos
associados a partir de 17 anos. Mais informações (51) 3243.1000.

MUITA ALEGRIA MARCA O RETORNO DA JEMAB 2021
Após dois anos sem JEMAB, as Jornadas Esportivas Microrregionais de AABBs, a edição
de 2021 aconteceu em São Leopoldo no dia 30 de outubro. O evento contou com diversas
AABBs que participaram das atividades esportivas de vôlei de areia de duplas, vôlei de areia
4x4, futsal, futebol adulto, master e supermaster, futevôlei, bocha, tênis de quadra e tênis
de mesa.
Essas jornadas esportivas visam à confraternização entre os associados das AABBs e seus
familiares. Têm o objetivo de integrar as AABBs, comunidades, associados e familiares, melhorar a qualidade de vida, elevar o nível motivacional e estimular a prática desportiva amadora e recreativa. Ao todo, participaram 55 associados da AABB Porto Alegre.

Confira os resultados:
Campeão Futebol Master: Fabiano Fillies, Fabiano Marques, Tomás Machado, Adavilson
Rodrigues, Rafael Fracaro, Rafael Gutierrez, Luis Eduardo Eder Caz, Márcio Moraes.
Campeão Futebol Supermaster: Carlos Otero, Everton Bobsin, Eden Bello, Luis Fernando,
Luis Wagner, Dario Pujol, Ronaldo Miranda, Selmar Trein, Marcelo Rospide, Ney Ramires,
Carlos Renato, Marcio Gomes, Arlei Zanini, Mario Sérgio.
Campeão Tênis de Mesa Masculino: Mauro Loch
Campeã de vôlei de areia de duplas feminina: Patrícia Leitão e Claudia de Oliveira
Vice Campeã vôlei de areia de duplas feminina: Luciene Rehneir e Roberta Abreu
Campeão Tênis de Quadra Masculino: Fernando Fontoura
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ESPORTE

esporte@aabbportoalegre.com.br

MUITA DIVERSÃO NA
TAÇA FARROUPILHA
MASTER DE TÊNIS
A AABB Porto Alegre promoveu uma competição especial alusiva a Semana Farroupilha
para os tenistas. A Taça Farroupilha Master
de Tênis aconteceu entre os dias 21 e 30 de
setembro, das 09h às 12h. O torneio contemplou atletas acima de 55 anos e contou com
14 participantes. Confira os ganhadores:

DUPLA CAMPEÃ: SADI CASSOL E JOÃO MARTINEWISKI

Dupla Campeã:
João Martinewiski e Sadi Cassol
Dupla Vice-Campeã:
Frank Jardim e Julio Mendonça

DUPLA VICE CAMPEÃ: FRANK JARFIM E JÚLIO MENDONÇA

TORNEIO FARROUPILHA DE FUTEBOL APOSENTADOS
A AABB Porto Alegre promoveu uma competição especial para os abebeanos aposentados! O
evento aconteceu no dia 16 de setembro e contou com a participação de 40 atletas. Os jogadores foram divididos entre quatro equipes.
JOGOS

EQUIPES

X

EQUIPES

1

Time B

1x2

Time A

2

Time D

1x2

Time C

3

Perdedor J. 1 D

1x3

Perdedor J. 2 B

4

Vencedor J. 1 C

(0) 1 x 1 (2)

Vencedor J. 2 A

Após um empate no tempo normal, a equipe A foi a vencedora nas cobranças de pênaltis. Todos
os participantes do Torneio receberam lenços tradicionalistas referente a Semana Farroupilha,
e os vencedores ganharam medalhas. O encerramento aconteceu no Salão Ipanema, com um
delicioso almoço preparado pela Confraria de Gourmets do Clube.
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1º FESTIVAL DE NATAÇÃO FOI UM SUCESSO
A AABB Porto Alegre promoveu o
1º Festival de Natação no dia 23
de outubro, das 08h às 12h45min.
A competição aconteceu na piscina térmica do Clube e contou com
59 alunos da natação. As crianças
foram divididas em três categorias:
API, Iniciação e Adaptação.
O evento recebeu pais e responsáveis dos atletas que prestigiaram
seus filhos nas atividades. Todas
as crianças que participaram foram premiadas com uma medalha
de ouro e um kit lanche.

20
20

:: GALERIA DE FOTOS ::

aabbportoalegre.com.br

ESPORTE

esporte@aabbportoalegre.com.br

TORNEIO POR EQUIPES DE TÊNIS
CELEBRA A UNIÃO FEMININA
O Torneio por Equipes de Tênis Feminino aconteceu entre os dias 25 e 27 de outubro, a partir das
19h. A competição contou com 18 atletas, maiores de 17 anos. As equipes foram formadas pela
comissão organizadora, dividida em três equipes
com seis atletas. Os jogos foram disputados na
quadra coberta, com vários confrontos entre as
diferentes duplas.
No fim da competição foi realizada uma confraternização onde houve um sorteio de brindes. Além
disso, todas as participantes foram presenteadas
com uma linda rosa ofertada pela organização do
evento.

A EQUIPE CAMPEÃO FOI A "DIVAS DE ROSA", PARABÉNS!

RESULTADOS:
Equipe Campeã: Marta Guimarães, Marieta
Gonçalves, Valquíria Luzzi, Valéria Rocha,
Miriam Fontoura, Sandra Brasil
Equipe Vice Campeã: Amanda Dinech, Marcia
Justo, Nanci Ramos, Graça Lima, Berê Fontoura,
Clarice Chazan
3º lugar: Elis Miotti, Marina Komeroski, Carina
Salberry, Adriana Szeckir, Marta Fontoura,
Mariani Simon

A EQUIPE "LINDAS DE PRETO" SE CONSAGROU COMO VICE CAMPEÃ.

O TERCEIRO LUGAR FICOU COM A EQUIPE "MENINAS DE OURO".
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ANGELA, NELTER, RAFAELLA E ISABELLA SANTOS

FERNANDO E FELIPE CAVALLI

GRACIELA E ISABELA RAMBOR

IZABEL E BERNARDO VILLELA

aabbportoalegre.com.br

MIGUEL E ERIK FARINA

PATRICIA E SOPHIA GUERIM

PAULA E ISABELA FRASSETTO

VICENTE CIDADE
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MUITA DIVERSÃO NO AULÃO DE SÁBADO: RITMOS E FUNCIONAL
No dia 16 de outubro aconteceu o Aulão de Sábado Ritmos e Funcional na AABB/ASBAC. O
evento garantiu boas vibrações, muita dança e ótimas dicas de exercícios para uma vida mais
saudável. Os 23 participantes se divertiram com as aulas dos professores Alexandre, Déa, Pâmela,
Rodrigo Madrilha e Tati Marques.

SEGUROS PARA TODA A VIDA.
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25 ANOS DO GRUPO BEM-ME-QUER
COM MUITA ALEGRIA E DESCONTRAÇÃO

Para comemorar os 25 anos do Grupo Bem-Me-Quer da AABB Porto Alegre, as integrantes organizaram um Almoço Beneficente. O evento aconteceu no dia 21 de outubro, às 12h30min, no Salão
Pôr do Sol e recebeu 120 pessoas. O cardápio foi
preparado pelos cozinheiros Ricardo Lameira, José
Aladim Pinto, Julio Caceres e Jorge Luiz Gomes (Edinho): um delicioso frango de casaca, saladas. Já o
buffet de sobremesas caseiras ficou por conta das
integrantes do grupo.

assistidas pelo Grupo, que são: AABB Comunidade, AFASO, Creche Boa Esperança, Creche Mato
Grosso e Fonte de Colombo.
O Almoço Beneficente contou com o patrocínio da
AABB e com o apoio da Fisiogin, AABB Sports,
Bolaria By Carmen Denise, do Supermercado Santa Rita, Supermercado Cavalhada, Supermercado
Postal e Restaurante Barcelos Gastronomia.
Realização Grupo Bem-Me-Quer e consultoria
do Antônio Carlos Silveira.

Para animar quem chegava para o almoço, a Banda
Velha Guarda tocou grandes sucessos do samba e,
logo em seguida, o cantor Paulinho Lima encantou
com músicas da MPB. Os convidados receberam
um aperitivo cortesia preparado pelo Irani Weiler
e Moacir Jung.
Cada uma das participantes do Grupo recebeu um
bóton alusivo aos 25 anos. E para finalizar, as
coordenadoras Eliane Regina Sperotto, Marilda
Caon Hansen e Neuza Conte Weiler sortearam os
brindes.
O valor arrecadado será doado para as entidades
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VOCÊ SABE QUEM
SÃO OS BIG FIVE NA
ÁFRICA DO SUL?

R

Gustavo Leite Soares
Nível B
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Quem estuda no JPSul sabe.
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