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Baile de Aniversário
 Os 65 anos de fundação da AABB serão come-

morados com uma programação bem especial. A 

principal atração, o Baile de Aniversário, já tem 

data e local definidos: será no dia 15 de junho no 

Salão da Sede Social. O evento começa às 21 

horas, com um coquetel de confraternização ofe-

recido aos associados. Em seguida, às 22 horas, a 

festa prossegue com o Baile de Aniversário, com 

animação da banda New York Show, uma das 

melhores do Brasil. 

 Os convites já estão disponíveis na Secretaria 

do Clube (telefone: 3028-9395). Associados vão 

pagar um valor bem acessível: R$ 30,00 o convite 

para o casal e R$ 20,00 o convite individual. Para 

os convidados, devidamente apresentados por um 

associado, os valores são R$ 100,00 para o casal e 

R$ 60,00 o convite individual. As mesas poderão 

ser reservadas, sem custo adicional, com a 

compra antecipada dos convites. 

 Venha comemorar e se divertir com a gente! 

Será um enorme prazer compartilhar esse mo-

mento tão especial com você.

 A programação dos 65 anos da AABB também 

prevê a realização de torneios esportivos na Sede 

de Coqueiros. Confira as datas: 

Futebol Suíço (Livre) - Dias 9 e 23 de junho. 

Xadrez - Dia 9 de junho. 

Futebol Suíço (Master) - Dias 16 e 23 de junho. 

Futevôlei - Dia 16 de junho. 

Vôlei de Praia (masc. e fem.) - Dia 23 de junho.

Tênis de Mesa - Dia 16 de junho. 

 As inscrições devem ser feitas na Secretaria 

de Esportes, com o Beto ou o Guto. O valor é R$ 

10,00 por atleta em qualquer modalidade. 

 No mês de maio, a AABB já havia promovido 

os torneios de Tênis e Dominó. Nos dias 16 e 17 de 

junho será realizada etapa master do Circuito 

AABB de Beach Tennis, competição que também 

faz parte dos 65 anos do Clube.

 Para encerrar a programação, a AABB vai 

promover a tradicional Feijoada de Aniversário, 

confirmada para o dia 23 de junho, no Castelinho.

Torneios Esportivos

 O nosso Castelinho vai virar um grande cal-

deirão durante os jogos da Seleção Brasileira na 

Copa do Mundo. Assim como na Copa de 2014, os 

associados poderão se reunir e torcer juntos. A 

cada jogo do Brasil, a AABB vai preparar um prato 

especial. A ideia é combinar a emoção da Copa 

com uma boa comida e a companhia dos amigos. 

 O primeiro evento já está confirmado: dia 17 

de junho (domingo). O jogo será às 15 horas, mas 

o nosso "esquenta" começa bem mais cedo. Por 

isso, anote aí na sua agenda e venha participar.    

 Vamos torcer juntos e passar boas energias 

para a nossa Seleção!

 O "Projeto Saca Essa", que envolve alunos da 

Escola de Voleibol da AABB, conta agora com um 

padrinho bem especial: o ex-jogador da Seleção 

Brasileira, Marlon (na foto, de camisa vermelha). 

 Entre os dias 28 e 30 de maio, ele promoveu 

uma Clínica de Voleibol no Ginásio do Clube. 

Durante os três dias, Marlon conversou com os 

alunos, participou dos treinamentos e repassou 

lições sobre a importância da conduta do atleta 

dentro e fora das quadras.

 O ídolo ainda participou da "Macarronada 

com Marlon", oportunidade em que ministrou 

palestra para pais dos atletas e convidados. Ao 

final, recebeu o título de padrinho do "Projeto 

Saca Essa". É mais uma grande vitória na carreira 

desse atleta exemplar.

Expediente

Copa do Mundo

Voleibol
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