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Solidariedade

 Nos dias 7 e 8 de setembro, a AABB vai parti-

cipar de mais uma edição da JECA (Jornada Espor-

tiva Catarinense de AABBs), que neste ano será 

realizada na cidade de Balneário Camboriú. 

 Nossa delegação está definida e conta com 

cerca de 60 pessoas, entre atletas, técnicos e tor-

cedores. Vamos disputar as seguintes modali-

dades: vôlei feminino, vôlei de areia 4x4 misto, 

vôlei de areia (masculino e feminino), beach 

tennis (masculino e feminino), tênis (masculino e 

feminino), tênis de mesa (masculino e feminino), 

bocha, sinuca, dominó, general, truco, canastra e 

xadrez.

 Nosso objetivo é manter a tradição e con-

quistar medalhas e troféus nas competições. 

 Boa sorte a todos!

 Uma das ações sociais mais elogiáveis desen-

volvidas pela AABB é a arrecadação de manti-

mentos para doação a instituições de caridade. 

Essa ação é realizada mensalmente no Sábado dos 

Aniversariantes, evento promovido pelo Clube 

para comemorar o aniversário dos peladeiros 

nascidos no respectivo mês. A AABB oferece um 

prato especial e cada participante colabora com 

R$ 5,00. O valor total arrecadado é destinado à 

compra de mantimentos para entidades sociais.  

 No mês de julho, a AABB comprou 10 cestas 

básicas, que foram entregues a instituições da 

Grande Florianópolis. Três cestas básicas foram 

levadas para Centro Educacional Infantil Morro da 

Caixa (foto), três também para a Creche Vila Apa-

recida, duas para o Centro Espírita Manoel Fran-

cisco da Luz, e outras duas para a CETE (Centro de 

Educação e Treinamento Esperança), em São José.

 A todos que participam dessa bela iniciativa, 

os nossos agradecimentos. Com ações simples é 

possível, sim, ajudar pessoas que necessitam. 

 Para oferecer maior segurança e comodidade 

aos associados, a AABB instalou 22 câmeras de 

monitoramento interno por toda a Sede de 

Coqueiros. O objetivo é evitar furtos em nossas 

instalações, preservando o patrimônio do Clube, 

dos nossos parceiros e também dos associados. 

 Outra boa medida foi a parceria firmada com a 

Dartpark, empresa que no mês de julho assumiu o 

controle do estacionamento, com a utilização de 

um sistema que oferece, ao mesmo tempo, maior 

facilidade de acesso ao associado e controle mais 

rígido para os não-associados. 

 Tais ações demonstram a permanente preo-

cupação da AABB em aumentar o conforto e a 

satisfação dos associados. A ideia é conciliar 

variedade e qualidade nos serviços oferecidos. 

Segurança

 O mês de julho foi especial para o time de 

voleibol feminino adulto da AABB. A equipe 

comandada pelo professor Guto foi campeã de três 

competições: o 2° Torneio Sulamericano de 

Voleibol Feminino Master, disputado na cidade 

Santa Maria; o Campeonato Metropolitano da 

Grande Florianópolis - Divisão Especial; e a Copa 

Portobello, realizada na cidade de Porto Belo.  

 Destaque para o título sulamericano, dispu-

tado por quatro equipes do Brasil, duas da Argen-

tina e outras duas do Uruguai. Outra conquista 

relevante foi o Campeonato Metropolitano da 

Grande Florianópolis, uma vez que a AABB tornou-

se pentacampeã da competição. 

Expediente

Voleibol
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