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 Com mais uma prova de força e superação, 

a nossa AABB brilhou na JECA 2018, disputada em 

Balneário Camboriú. Nossas equipes tiveram um 

belo desempenho e conquistaram o título de 

campeão em várias modalidades.

 Destaque para os campeões em quatro 

modalidades: beach tennis masculino (Leandro e 

Guilherme) e feminino (Rita e Sandra), vôlei 

feminino (Mara, Grazi, Simone, Claudia, Carol, 

Karen, Marga, Ale, Juliana e Fabiana) e dominó 

(Palica e Peixinho, na foto em destaque). 

 Além dos títulos, a AABB foi vice-campeã no 

tênis masculino (João Paulo Vieira Filho) e 

feminino (Elisa Rebelo), no beach tennis mascu-

lino (Maurício e Guiga), vôlei de areia (Mirela e 

Karina), vôlei 4x4 (Matheus, Sandro, Kenia e Ga-

briel) e na sinuca (Antônio Muniz). E ainda con-

quistamos o terceiro lugar no futevôlei (DaLua e 

Guilherme),  beach tennis (Karla Amorim e Laura 

Amorim) e no general (Márcio e Nicolly).

 A todos que participaram de mais essa com-

petição, os nossos parabéns e agradecimentos.

 Valeu, galera!

 No próximo dia 30 de setembro, a AABB vai 

promover mais uma edição do tradicional 

Costelaço, evento que faz parte do calendário de 

festas do Clube e é realizado anualmente no 

Castelinho. Serão assados cerca de 100 quilos de 

costela no típico fogo de chão, com direito ainda  

a música tradicionalista ao vivo e muita 

confraternização.

 Os convites serão vendidos na Secretaria 

do Clube a partir do dia 24 de setembro. Asso-

ciados pagam R$ 25,00 e convidados, R$ 40,00. 

Menores de 10 anos não pagam, e adolescentes 

de 11 a 16 anos pagam metade do valor. 

 Prestigie! Você é nosso convidado.

COSTELAÇO

 A busca por mais conforto e comodidade 

para os associados levou a AABB iniciar obras de 

reforma em mais dois locais da Sede Social: os 

vestiários do Ginásio de Esportes e os muros do 

campo de futebol. 

 São obras importantes para melhorar o 

atendimento ao associado. Os vestiários, por 

exemplo, vão receber novas instalações hidráu-

lica e elétrica e também acabamento nas paredes 

e no chão, possibilitando que o Ginásio ofereça 

condições ideais para a prática de esportes e 

também para competições esportivas oficiais. 

 Já o muro do campo de futebol também está 

sendo reformado. É que o contato diário com o 

mar exige que, periodicamente, sejam feitas 

obras de recuperação. O mais importante é que a 

reforma vai oferecer segurança aos atletas, 

evitando que alguém possa se machucar com 

eventuais quedas de parte do muro.
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CAMPEÃ

 Anote aí na sua agenda: no feriado do dia  

12 de outubro, a AABB vai promover o tradicional 

evento em comemoração ao Dia das Crianças, 

realizado anualmente no Ginásio de Esportes do 

Clube. 

 A partir das 10 horas, traga seu filho e 

venha se divertir com brincadeiras, jogos, recrea-

ção e muitas outras atrações.

 Compareça! Você vai gostar!

DIA DAS CRIANÇAS
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