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Os períodos frios se aproximaram e o inverno chegou. Mas mesmo duran-

te os dias gelados da estação, o Clube permanece vivo. O movimento de 

abebeanos pelo pátio reflete a importância de oferecer qualidade de vida, 

bem-estar e lazer durante o ano todo. Seja através das modalidades aquá-

ticas, como natação e hidroginástica; quanto esportivas, nas diversas qua-

dras (tênis, de areia, campo); sem esquecer das áreas culturais (biblioteca, 

salas de vídeo e jogos) e sociais, com os diferentes eventos e grupos de 

atividades (confraria de gourmets, coral, grupo de leitura e de arte). São 

infinitas as possibilidades de fazer parte de uma AABB que completará 80 

anos de história em 2023... e muito ainda está por vir! 

Enquanto isso, continuamos informando sobre tudo o que faz parte da ro-

tina do Clube. No mês de maio comemoramos o aniversário da AABB Porto 

Alegre com um evento repleto de animação nos salões Ipanema e Piano 

Bar. Também marcamos presença na edição de 2022 do Mostra Noivas com 

um belo estande e oportunidades exclusivas de locação de nossos espaços. 

Além disso, as competições esportivas estão à todo vapor: torneios de tê-

nis, futvôlei, poker, xadrez, vôlei, futebol e beach tennis movimentaram a 

Associação ao longo dos últimos meses. 

Nesta edição, você ainda vai viajar por Paris com a associada Cecília Ghior-

zi na coluna Abebeanos pelo Mundo. E na página do Perfil, tivemos a honra 

de conhecer um pouco mais sobre o entrevistado Jacir Carvalho Goulart, 

tenista experiente que mistura a sua trajetória à do Clube. E, para homena-

gear Luiz Alexandre Mota da Silva, filho mais velho do Seu Caburé, que fa-

leceu em maio, dedicamos uma página para registrar nosso agradecimento 

pelas experiências compartilhadas.

Desejo uma ótima leitura à todos!
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atendimento@aabbportoalegre.com.br
ADMINISTRATIVO

Manter os dados atualizados garante o acesso a uma série de serviços e facilidades, além de evi-

tar eventuais problemas. Portanto, recomenda-se que os abebeanos verifiquem as informa-

ções que constam no Meu Clube. Mudanças de e-mail, endereço e telefone são alguns exem-

plos de situações que demandam uma constante revisão cadastral. Além disso, o serviço também 

dispõe da possibilidade de reservar quadras, inscrições em atividades esportivas, acervo da Biblioteca, 

consulta ao Programa Fidelidade, pagamentos e muito mais. Não perca tempo, regularize seu cadastro.

Planejar pagamentos nunca é uma tarefa fácil. Quase sempre é um desafio organizar as contas 

para que tudo corra bem. Evitar filas é outro grande desafio. Desta forma, o Clube dispõe da mo-

dalidade débito em conta, que facilita ainda mais sua vida na hora de pagar a sua mensalidade. 

Através da cobrança automática é possível receber uma isenção da taxa do boleto bancá-

rio, economizando a quantia de R$ 4,80 da taxa de Correio exigida pela emissão do mesmo. 

Além disso, a modalidade evita que ocorram atrasos, extravios e garante que seu pagamento esteja sempre 

atualizado. Lembrando que você ainda pode optar por usar o método para pacotes de atividades esportivas.

Se você tem conta no Banco do Brasil, Bradesco, Banrisul, Itaú, Santander ou Unicred, entre em contato 

com a Central de Relacionamento do Clube através do (51) 3243.1000 e mude agora para débito em conta.

ATUALIZE SEUS DADOS
NO MEU CLUBE!

DÉBITO EM CONTA DA AABB

Entre em contato:

(51) 9157.1000

atendimento@aabbportoalegre.com.br

(51) 3243.1000



aabbportoalegre.com.br4



/aabb.portoalegre @aabbportoalegre 5

A generosidade e a humildade são valores que não têm preço. Elas 
existem dentro de cada um e necessitam apenas serem despertadas 
por aqueles que estão dispostos a fazer o bem. O Grupo Bem-Me-Quer 
deu segmento à campanha Abebeano Solidário, que iniciou durante o 
período da pandemia da Covid-19. Através de doações e contribuições 
ajudaram pessoas em situação de vulnerabilidade. 

No mês de maio, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre acon-
teceu a entrega de 695 peças de roupas que compõem um enxoval 
infantil. Já no mês de junho foram doadas quinze cestas básicas para 
famílias integrantes do Programa AABB Comunidade. Ações como 
essa fazem toda a diferença na vida de pessoas que estão em situ-
ação de vulnerabilidade social. Qualquer doação e contribuição será 
muito bem-vinda!

Generosidade que aquece!

COLUNA DA

ABEBITA
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Ao final da década de 1940, bastava sair do cen-

tro de Porto Alegre na direção sul para encontrar 

lugares tranquilos e agradáveis. Um desses luga-

res era a praia de Pedra Redonda, conhecida pe-

las belas pedras arredondadas próximas ao Lago 

Guaíba. E foi em um churrasco realizado nessa 

praia que surgiu a idéia de uma sede campestre.

A sede da AABB foi estabelecida em um terreno 

na própria área de Pedra Redonda, com 22 me-

tros de frente e 150 metros de fundos. A compra 

desse terreno na encosta do morro só havia sido 

possível através de arrecadações promovidas por 

meio de eventos e da compra de títulos de sócio-

-proprietário. Quem adquiria três títulos ficava 

remido do pagamento de futuras mensalidades. 

Após todo o trabalho de limpeza do terreno, foi cons-

truído um galpão rústico com churrasqueira que reu-

nia os associados, principalmente nos finais de sema-

na. Esse galpão era localizado onde está o ginásio. Da 

varanda da sede, se podia enxergar todo terreno, al-

gumas árvores nativas e, no lugar da piscina, havia um 

lago onde as crianças brincavam com os peixes. Mais 

tarde, foram construídas as canchas de futebol e tênis. 

Em 1953, a AABB já contava com 200 associa-

dos, o Clube estava crescendo e, para comemo-

rar uma década de existência, em 1954 foi ad-

quirido mais um terreno ao lado da sede, com 16 

metros de frente e 150 metros de fundos. Pensan-

do em abrigar associados do Interior, comprou-

-se também o sobrado em frente à sede social.

Em 1955, Porto Alegre contava com mais uma agên-

cia do Banco do Brasil, na Avenida Farrapos. A déca-

da de 1950 chegou ao fim, e a vida social no Clube 

estava cada vez melhor e mais intensa. Pela primei-

ra  vez, foi escolhida a Miss AABB. Thais Virmond, 

no baile do 16° aniversário do Clube, que reuniu 

centenas de convidados, no ano de 1959. Os bailes 

eram realizados nas sedes de outros clubes de Por-

to Alegre, e a distância da sede em Pedra Redonda 

ainda era um dilema para os abebeanos. Não ha-

via transporte fácil e regular. A sede de Pedra Re-

donda inaugurou o seu pavilhão infanto-juvenil, 

chamado na época de “Pavilhão Ney Galvão”, em 

homenagem ao presidente do Banco do Brasil que 

visitou a sede da AABB Porto Alegre nessa época.

promemoria@aabbportoalegre.com.br
PRÓ-MEMÓRIA

A COMPRA DO TERRENO 
EM PEDRA REDONDA

Fonte: Livro – Um Clube Para Todos: A História da AABB Porto Alegre
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Aponte a câmera do 
seu celular e acesse 

nosso catálogo online!

 

    

    

    

    

    

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
Segunda a sábado: 9h às 19h 

Telefone: (51) 3243-1064 

Livros: 
A flecha de Deus - Chinua Achebe 
O mundo se despedaça - Chinua Achebe 
Belo mundo, onde você está - Sally Rooney 
Homens cordiais - Samir Machado de Machado 
O parque das irmãs magníficas - Camila Sosa Villada 
A padaria dos finais felizes - Jenny Colgan 
A pequena livraria dos sonhos - Jenny Colgan 
A adorável loja de chocolate - Jenny Colgan 
O cheiro do ralo - Lourenço Mutarelli 
Ano um - Nora Roberts 
De sangue e osso - Nora Roberts 
A ascensão da magia - Nora Roberts 
Sem sangue - Alessandro Baricco 
Tempestade de guerra - Victoria Aveyard 
Herdeiras do mar - Mary Lynn Bracht 
Trilogia do Povo do Ar - Holly Black 
Jujubalândia - Mariana Caltabiano 
A casa Holandesa - Ann Patchett 
Oliver Twist - Charles Dickens 
Betibu - Claudia Piñero 

Quem nunca esqueceu algo dentro de um livro? Às vezes 
é possível achar coisas curiosas e até mesmo exóticas 
dentro deles. Foi por isso que a Biblioteca Eduardo Haute 
decidiu reunir itens coletados em seu acervo durante os 
últimos sete anos. De cartas e bilhetes de amor, até notas 
de dinheiro estrangeiro... Esses objetos nos contam 
histórias, tanto quanto os livros em que foram 
encontrados. Venha conferir no 4º andar! 

 

FOTO DA EXPOSIÇÃO 
“ACHADOS EM 

LIVROS” 
 

Aponte a câmera do 
seu celular e acesse 

nosso catálogo online!
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sociocultural@aabbportoalegre.com.brCULTURAL

Todo livro é uma máquina do tempo, que escon-

de verdadeiros tesouros metafóricos e às vezes 

é possível achar coisas curiosas. Por outro lado, 

se o maior presente que um livro pode oferecer 

é o conteúdo de suas linhas, ele também traz 

uma história própria do objeto. Desta forma, a 

Biblioteca Eduardo Haute iniciou a apresentação 

de alguns itens coletados em seu acervo duran-

te sete anos e criou a exposição Achados em Li-

vros. De cartas e bilhetes de amor, até notas de 

dinheiro estrangeiro, os mais diferentes objetos 

encontrados contam histórias junto com o pró-

prio livro. A exibição, que está localizada próxima 

a entrada da Biblioteca, no quarto andar, ficará 

disponível para visitação por trinta dias. Aprovei-

te e passe na nossa Biblioteca para conhecer os 

mais variados livros e filmes disponíveis. Outras 

informações através do telefone (51) 3243.1000.

EXPOSIÇÃO DE ACHADOS EM LIVROS
RESGATA OBJETOS PERDIDOS
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sociocultural@aabbportoalegre.com.brCULTURAL

Agora você poderá levar alguns dos locais do nosso Clube para te acompanhar durante a sua lei-
tura. Chegaram os marcadores de páginas para você não precisar mais ficar dobrando a lateral do 
livro, usando a nota fiscal do mercado e aquela cartinha do crush. São quatro modelos disponíveis 
para retirada na biblioteca: prédio administrativo, quadra de tênis, piscinas e a própria bibliote-
ca Eduardo Haute. Então dá uma passadinha lá, garante o seu e confira as novidades culturais.

NOSSOS MARCADORES DE PÁGINA
CHEGARAM PARA VOCÊ!
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AABB PORTO ALEGRE
COMEMOROU 79 ANOS

A noite de celebrações iniciou com a abertura 
do cerimonial agradecendo a presença das au-
toridades do Superintendente Estadual do Ban-
co do Brasil no RS, Giovanio Rhis, Presidente 
da Federação Nacional de Associações dos Ser-
vidores do Banco do Brasil (FENASBAC), Paulo 
Renato Stein e Gerente Estadual da Cooperfor-
te do Rio Grande do Sul, Josué Martins Neto.
Em seguida, o atual presidente da AABB Porto 
Alegre, Renato Innig Zimmermann e o Vice-Pre-
sidente de Esportes, Guilherme Collares realiza-
ram um breve discurso sobre bons valores do 
Clube, reforçando a significância desse evento 
após dois anos afastados por causa da pandemia. 

Logo após, o indispensável “parabéns 
para você” diante de todos os convidados.
Com um delicioso jantar preparado pelo Barce-
los Gastronomia, o prato de entrada foi apre-
sentado por um crocante com folhas verdes, 
maçã caramelizada ao brie, castanha de caju 
e camarões flambados. Já o prato principal da 
noite arrancou elogios para o Filé Saltimboca 
(com presunto cru e sálvia) ao molho malbec, 
mousseline de duas batatas e legumes grelha-
dos. E para adoçar o paladar, a sobremesa pre-
parada foi um saboroso Petit gateau de goiaba-
da, com sorvete de queijo e calda de catupiry.

SOCIAL sociocultural@aabbportoalegre.com.br
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Durante o todo jantar, a dupla DC Project 
Live ficou responsável pelo som ambiente e 
de quebra, o violinista reproduziu os maio-
res sucessos da música contemporânea.
Para finalizar mais este capítulo na historia do 
Clube, a Banda Moog não poupou energia na 
hora de animar os convidados com canções que 
nos transportaram dos anos 70 aos hits mais to-
cados da atualidade. Os músicos souberam con-
duzir e embalar os dançarinos que dominaram 
o Salão Ipanema durante o restante da noite. A 
sensação de felicidade e dever cumprido insti-
gam a ansiedade em começar outra preparação 
para os 80 anos, que promete ser memorável.

Aponte a câmera do seu celular e acesse nossa galeria online!:: GALERIA DE FOTOS :: 
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INGREDIENTES 

•  02 Mangas picadas
• 01 Cebola Roxa cortada em meia-lua e colocada
por 15 min no gelo
• 03 Colheres (sopa) Folhas de Hortelã
• 50 ml Leite de Coco
• 02 (suco) Limões ou de 2 laranjas 
• 02 Colheres (sobremesa) Gergelim Preto
• 01 Colher (chá) Gengibre Fresco picado
• 01 Pimenta Dedo de Moça sem sementes e picada
• 01 Colher (sopa) Salsinha picada
• Sal a Gosto

MODO DE PREPARO

Misturar tudo e servir em taças.

Grau de dificuldade:  Fácil

Rendimento:   04  pessoas

Custo aproximado:  R$ 40,00$$

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.

gourmet@aabbportoalegre.com.br
GOURMET'S

RECEITA DE CEVICHE DE MANGA
ELABORADO PELOS CONFRADES EDUARDO DI PRINZIO, JÚLIO CÉZAR CÁCERES, MARCELO 

FRITSCHER, LUIZ CLÓVIS TRINDADE, IZA LOPES, RICARDO RAUBER E GALDILEI ESTEVES

Há dias em que optar por fazer algo mais rápido para 

se alimentar parece ser a melhor opção em uma 

semana estressante e agitada. O ceviche de man-

ga é uma das receitas que mostram como é fácil e 

acessível manter uma boa alimentação diante das 

adversidades do dia a dia. Além de ser uma receita 

simples e rápida, é feita com ingredientes que nor-

malmente temos em casa. Essa receita foi elaborada 

em jantar técnico da nossa confraria de gourmets.
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ABEBEANOS PELO

MUNDO Por Cecília Ghiorzi

AABBEANA EM PARIS
Em maio, eu e minha filha mais velha passamos duas se-

manas visitando minha outra filha mais nova em Paris. 

Ainda no Brasil, programamos a viagem e providencia-

mos passaporte, passagens, seguro saúde viagem e cer-

tificado de vacinas. Para a organização do nosso roteiro 

turístico, criamos uma planilha e colocamos os locais 

preferidos, custos, horários e outros detalhes. Os in-

gressos para a Torre Eiffel e o Museu do Louvre compra-

mos pela internet antes de irmos, para evitarmos filas.

O orçamento previa alimentação, outros passeios, trans-

porte e algumas comprinhas. Fui comprando euro em 

espécie, no aplicativo do Banco do Brasil. Recomendo 

muito, pois fazemos a compra e tem até dois dias úteis 

para retirar na agência. Consultava no outro dia e, se es-

tivesse com cotação menor, poderia cancelar a compra 

ainda não retirada e fazer outra pela cotação melhor. 

Programamos um valor de gastos por dia, separando 

as despesas que teríamos com os museus e lugares 

que não havíamos comprado ainda. Isso funcionou 

muito bem e conseguimos nos manter dentro do pre-

visto. Se um dia sobrava do valor diário, guardávamos 

para os presentinhos e comprinhas de coisas que que-

ríamos trazer. Abraçar minha filha foi a melhor coisa de 

Paris, mas os locais que visitamos também foram mui-

to legais. Estes foram os lugares de que mais gostei: 

Torre Eiffel - Na saída do aeroporto, já a avistei. Via 

em filmes, fotos, livros e amei estar em Paris vendo a 

“Dama de Ferro”. Quando fomos visitar, fiquei simples-

mente maravilhada! A vista do segundo andar é in-

crível e estar ali com minhas filhas foi muito especial. 

Museu do Louvre - É tudo o que dizem e mais um 

pouco. Não se consegue ver tudo em uma ida só. E 

ver a Mona Lisa, outros quadros famosos e objetos da 

história da humanidade de pertinho é indescritível.

Sacre Couer - A igreja é linda e fica no alto com uma 

vista fantástica. Recomendo subir pela rampa, que é 

menos íngreme do que pelas escadas, e se vai por um 

local que tem painel com a frase “Eu te Amo” em vá-

rias línguas. A descida pode ser feita por um bondinho.

Museu D’Orsay - O Louvre que me perdoe, mas gostei 

mais desse. Vi telas de Van Gogh, Monet, Renoir, Cèzan-

ne, entre tantos outros. O prédio já é uma obra de arte. 

Era uma estação de trens e remete à nossa história. 

Tem um relógio lindíssimo e uma bela vista do Senna.

Atelier des Lumières - Nesse local, dedicado à arte 

digital, vimos uma exposição imersiva com obras de 

Cezanne e Kadinski. As imagens são projetadas nas 

paredes do ambiente e vão se mexendo ao redor da 

gente. Não consigo descrever a admiração que senti.

Ainda fomos ao Arco do Triunfo, ao Panteon, em outras 

igrejas e ruas onde se respira a valorização do antigo. 

Paris é uma aula de cidadania e respeito com o ambien-

te, mas senti falta da informalidade e da empatia brasi-

leira. Os sistemas bancários e de comunicação poderiam 

ser mais modernos: aqui temos acessos que lá são um 

pouco mais demorados. Nessa viagem fomos também 

a Roma e assisti o Angelus, com o Papa. Isso, para uma 

católica praticante e devota como eu, foi o melhor de 

Roma. Mas conto para vocês em outra oportunidade.
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CAPA

Ninguém tem certeza se a maior festa popular 
brasileira é o Carnaval ou São João. Mas o que 
todo mundo concorda é que as Festas Juninas 
movimentam o Brasil inteiro nessa época do 
ano. No sábado, 25 de junho, o Clube realizou 
o Arraial da AABB Porto Alegre, apesar de uma 
semana inteira com temperaturas caracterís-
ticas de início do inverno, o sol não se intimi-
dou e veio abrilhantar ainda mais o evento. Em 
meio às brincadeiras que atraíram a atenção de 
crianças e adultos, o clima familiar tomou con-
ta do arraial. As interações entre pais e filhos 
trouxeram recompensas maiores que qualquer 
premiação: um sorriso sincero. Muita pipoca, 
quentão e outras comidas típicas relembraram 
o gostinho de poder curtir a festa mais aguar-
dada do mês de junho. E para agitar os convida-
dos, a dupla Igor & Matheus trouxe um repertó-
rio de músicas sertanejas que renderam muita 
animação e gostinho de quero mais. Enquanto 
a próxima festa junina não chega, você pode 
conferir fotos de alguns momentos desse dia!
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DIVERSÃO

BRINCADEIRAS

SORRISOS

FAMÍLIA
:: GALERIA DE FOTOS :: 

Aponte a câmera do 
seu celular e acesse 
nossa galeria online!
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Impossível dizer não
Todos de pé para apreciar esse lindo evento que você só precisa dizer “sim”! A fim 
de proporcionar aos noivos a melhor sensação para o seu casamento, a AABB Por-
to Alegre participou da Mostra Noivas 2022, que aconteceu entre os dias 13 e 15 de maio.
O evento reuniu empresas que trouxeram tendências e novidades para o mercado de festas de 
casamentos. Flores, doces, luzes, som e entretenimento marcaram os dias de visitação à feira. 
O Clube, que contou com a parceria de Gil Santos Cake Designer, Júnior Zanini produções, Me-
sas e Louças materiais de decoração, Pista Nota 100 envelopamento, Play Sonorizações, Scoopo 
Fotografia, Sul Planta jardinagem, Ita Mosconi arte floral e Iseppi decorações na preparação de 
um espaço decorado para lembrar um dos cenários disponíveis para uma celebração. Casais que 
estão construindo o sonho de uma linda festa puderam acompanhar a construção de momentos 
inesquecíveis, com a beleza da natureza na zona sul. Caso você não tenha conseguido comparecer 
no evento e se interessou pelos espaços, ligue  para o telefone (51) 3243.1000 e tire suas dúvidas.

Salão Pôr do Sol

Exposição Mostra Noivas

Salão Pedra Redonda

!
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Quase às vésperas de completar 85 anos, o sócio Jacyr 

Carvalho Goulart é visto regularmente numa das qua-

dras do parque tenístico João Juracir Cordeiro, na AABB 

Porto Alegre, mostrando seu talento com a raquete e 

a bolinha. Tenista desde 1970, quando jogava no Clube 

Rio Branco, de Uruguaiana, onde foi morar para traba-

lhar no Banco do Brasil, o canhoto Jacyr é, com todos 

os méritos, o decano deste esporte na AABB. Aqui, faz 

parte da turma de jogadores desde 1979, e durante 

anos representou o clube em torneios Brasil afora, e 

até mesmo no Exterior, seja como tenista ou dirigente.

Nascido em Passo Fundo, mas criado em Itaqui, Ja-

cyr foi casado por 37 anos com dona Leoni, faleci-

da em 1999. Tiveram os filhos João Francisco, Lucia-

no e Ana Márcia, residente na Alemanha. A família 

se completa com as netas Valentina, de 11 anos, e 

Ana Carolina, que vive na Espanha e lhe deu três bis-

netas: Carolina, Victoria e Izabella. E com a com-

panheira dos últimos 14 anos, Santa Inês Bossle.  

– Comecei a jogar no Tênis Clube em Uruguaiana, graças 

ao incentivo do colega de banco Fernando Fittipaldi, a 

convite de quem também assumi a organização da se-

cretaria e tesouraria do clube. Durante o biênio 1971/72, 

fui o presidente daquela agremiação. Lá, também joga-

va futebol de campo e de salão – nos conta o decano.

Logo que chegou à Capital, há 43 anos, Jacyr mostrou o 

talento e a força de sua canhota, tendo sido campeão 

na categoria B no Torneio Antônio Carlos Dutra. Na final, 

venceu justamente o saudoso João Juraci Cordeiro, que, 

por sugestão sua no Conselho Deliberativo, foi homena-

geado ao nomear o parque tenístico. De lá pra cá, foram 

centenas de partidas e dezenas de torneios disputados, 

a maioria em duplas. Teve diversos parceiros, como os 

companheiros de equipe nas competições do CINFA-

Jacyr, o decano do tênis
Por Pedro Haase Filho - jornalista

PERFIL

ABB. Partici-

pou por mais 

de 10 anos 

do grupo de 

tênis na AABB conhecido como G-20.

Aposentado desde 1988, Jacyr nunca sonegou seu 

tempo para se dedicar à AABB. Por vários mandatos 

foi presidente do Conselho Deliberativo, e também 

atuou como diretor de tênis nos anos 2000. Orgulha-

-se de algumas conquistas alcançadas no conselho, 

como a implantação do Seguro de Vida da AABB em 

folha de pagamento, a compra do terreno que am-

pliou o campo de futebol, permitindo a construção 

da quadra de tênis coberta, e a construção do Galpão 

Crioulo. Como diretor, foi responsável pela organiza-

ção dos torneios de Outono e da Primavera, além da 

Semana de Tênis Coopeforte, um sucesso. Na época, 

o departamento de tênis chegou a contar com mais 

de 100 tenistas ativos. Também liderou a criação da 

equipe infanto-juvenil, sob o comando do prof. Aurélio 

Mello, que disputava torneios da federação no Estado.

Ainda que tenha diminuído sua assiduidade, Jacyr 

mantém-se presente nas quadras da AABB. Joga seu 

tênis semanal, terças e quintas-feiras, com uma tur-

ma de sócios mais da antiga, e não deixa de partici-

par de torneios, como o tradicional da Semana dos 

Aposentados, do qual, aliás, recentemente, em 2018, 

saiu-se campeão em dupla com Ariberto Porsche.  

– Amo e tenho ganas de jogar tênis, de conviver com 

parceiros, além de fazer exercício. Sempre procurei ser 

um jogador que disputa com empenho cada ponto. 

Beirando os 85 anos, se ainda não sou, acho que estou 

me tornando uma lenda do tênis aabebeano – com-

pleta às gargalhadas, e com sabedoria, nosso decano.
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Os dois últimos meses no Clube foram de grandes apostas, blefes e estratégias que testaram 
o poder de raciocínio dos jogadores. A AABB Porto Alegre promoveu dois torneios abertos de 
poker, na categoria Texas Hold’EM, onde cada jogador recebe duas cartas fechadas que ficam 
viradas para baixo. Além disso, o dealer é responsável por distribuir as outras cinco cartas co-
munitárias, que são compartilhadas por todos integrantes da mesa. Cada integrante da mesa 
faz o seu “buy-in” para entrar na partida e recebe uma quantidade pré-determinada de fichas, 
conhecida como “stack” ou “cacife” e assim começa o jogo. O primeiro aconteceu no dia 26 de 
maio, em comemoração aos 79 anos do Clube. A competição contou com a participação de trin-
ta e oito competidores, que concorreram ao prêmio de uma porcentagem do pote mais troféu. 

VEJA OS GANHADORES:

esporte@aabbportoalegre.com.br
ESPORTE

Torneio Aberto de Poker Texas Hold’EM
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esporte@aabbportoalegre.com.br
ESPORTE

Entre os dias 7 e 12 de junho aconteceu o Torneio Simples de Tênis nas quadras do Clube. Trinta e nove atle-

tas participaram em três categorias: A e B masculina e B feminina. O clima de integração e amizade entre os 

jogadores e quem veio prestigiar o evento foi o destaque da competição.  Veja o resultado da competição:

torneio simples de tênis
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Quem disse que não se pode ter sorte no jogo e no amor? Do dia 20 a 23 de junho aconteceu nas 

quadras de areia do Clube, o Torneio de Beach Tennis dos Namorados. Casais, noivos e namora-

dos divididos nas categorias B, C e D mostraram que a sintonia do amor vai muito além e prota-

gonizaram jogos que encantaram quem parava para assistir. Confira os resultados da competição: 

resultado do torneio de
beach tennis dos namorados

esporte@aabbportoalegre.com.br
ESPORTE
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esporte@aabbportoalegre.com.br
ESPORTE

As quadras de areia do Clube tiveram no último final de semana de junho, mais um evento esportivo de gran-

des jogos. A segunda etapa do Circuito de Futevôlei da AABB reuniu 16 atletas que deram um show de habi-

lidades, domínio de bola e muita vibração. Celso Pereira e Fladimir Freitas foram os campeões dessa edição, 

e a dupla Marcio Moraes e Rafael Fracaro ficaram como vice. Ficou interessado na modalidade? Faça parte 

das escolas esportivas. As aulas acontecem nas segundas e quartas, às 18h e 19h. Mais informações pelo te-

lefone (51) 3243.1000. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para as próximas etapas e novas competições! 

2ª Etapa do Circuito de Futevôlei da AABB
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DESTAQUE

Alfredo Nascimento e Flavia Tatiani P. Flores

Vera Piccoli e Henrique de Mello Eifer

Lisandra Pereira Vieira, Rodolfo Vilanova Figueiredo e Teodoro Vieira Figueiredo Luanda de Mello Freitas, Guilherme Medaglia e Sara Mello Medaglia

Fernanda Fialho Porto, Jordana M. Rodrigues, Ana Paula Ferreira Merch
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:: GALERIA DE FOTOS :: 

Aponte a câmera do 
seu celular e acesse 
nossa galeria online!

Jedson Guimrães Pinheiro e Pilar de Cássia Lopes Bitencourt.

Sophia Crivellaro Guerim

Marcus V. Miloni Rodrigues e Viviane Santos

Fernanda Petersen e Francisco Petersen.

Júlia Fonseca e Vanessa Fey Pascoal

Gustavo Zancan, Juliana Povoa Dias, Theo Dias Ferreira Zancan
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esporte@aabbportoalegre.com.br
ESPORTE

Na última edição da nossa AABB em Revista deixamos passar o registro do time de fu-
tebol de campo Ultramaster, que também participou da 26º Edição do Campeona-
to de Integração dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil (CINFAABB) 2020/22.
Fica registrado o nosso sincero pedido de desculpas e agradecimento pelo desempenho da equipe.

NOTA DE ESCLARECIMENTO:
EQUIPE ULTRAMASTER

SEGUROS PARA TODA A VIDA.
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rsa@aabbportoalegre.com.br
RSA

As definições de orgulho foram atualizadas! Já no primeiro dia do mês de julho foram entregues diplomas de 

reconhecimento para as crianças que integram o programa AABB Comunidade, que se destacaram no primei-

ro semestre em atividades educativas e esportivas. Ações como essa contribuem para a inclusão desses jovens 

em situação de vulnerabilidade social. Que esse incentivo os impulsione para construir um futuro melhor!

Na semana seguinte, no dia 6, a AABB/ASBAC recebeu uma Festa Julina para os pequenos caipiras. Todo o preparo 

com a decoração, brincadeiras temáticas e comidas típicas trouxeram alegria ao salão. Filas se formaram  para poder 

participar destas atividades e tentar ganhar jogos, bolhas de são de sabão e outros prêmios. A pescaria manteve a 

tradição como a atração preferida, seguida do chute a gol e jogo de argolas. Mais uma vez a integração e interação 

entre os pequenos foi o ponto-chave da festa, que com muita música embalou mais um arraial “pra lá de bom, sô”

ENTREGA DE DIPLOMAS
PARA OS DESTAQUES

FESTA JULINA, SÔ!



/aabb.portoalegre @aabbportoalegre 27

Passados os momentos mais difíceis, nos cabe registrar a chegada de mais um anjo ao céu. Luiz Ale-

xandre Mota da Silva faleceu no dia 1º de maio passado, e ocupava o cargo de Presidente do Conse-

lho de Family Office do Grupo Caburé, sendo o filho mais velho do Seu Caburé, fundador da empresa. 

O executivo compôs a diretoria do Grupo e trabalhou durante toda a criação e evolução das apóli-

ces de Seguro de Vida Brasil Vida. Oferecendo à AABB Porto Alegre seu fundamental conhecimen-

to para o crescimento destas apólices. Sempre com uma orientação de sabedoria e moderadora, 

sua experiência foi fundamental em diversos momentos de direcionamento e solução dos negócios. 

Amigo de uma fala agradável, interessado e carinhoso com seus amigos e familiares, sem-

pre empenhava um ar de sabedoria em suas manifestações. Era ouvido e respeitado ao fa-

lar, divertido e experiente, e suas histórias sobre o negócio de seguros de vida mostravam 

um farto conhecimento. Está no céu agora, com certeza cuidando de muitas vidas também.

HOMENAGEM A LUIZ ALEXANDRE MOTA DA SILVA
FEITA PELA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL DE PORTO ALEGRE
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