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JEMAB 2014 – Será neste dia 12 de abril a grande festa esportiva das AABBs de nossa 
região. A exemplo de 2010, estaremos novamente sediando a Jornada Esportiva 
Microrregional de AABBs.  Serão disputadas as modalidades de futebol de salão, futebol 
mini campo adulto, máster e super máster, voleibol de areia 4 X 4 misto, bocha trio e 
sinuca. Está prevista a participação de aproximadamente 250 atletas. Confira a 
programação oficial do evento. Associado, venha prestigiar e torcer por nossas equipes. 
Haverá brinquedos durante todo o dia para as crianças. Compareça.  
 
PROGRAMAÇÃO 
 
-07:00 às 09:00 horas - Café da manhã e Recepção das delegações (Sede Social) 
-08:00 horas - Congresso Técnico (Quiosque Central) 
-09:00 horas: Início dos Jogos 
 Local dos Jogos: Bocha Trio - AABB 
   Futebol Mini Campo Máster – AABB 
   Vôlei de Areia 4X4 Misto – AABB 
   Futebol de Salão – Itapagé 
   Futebol Mini Campo Adulto – Itapagé 
   Futebol Mini Campo Super Máster – Itapagé 
   Sinuca – Clube Harmonia 
-12:00 às 13:30 horas – Almoço 
-13:30 horas - Abertura Oficial da Jornada com desfile das delegações (Sede Social) 
-14:00 horas - Reinicio dos jogos 
-19:00 horas - Jantar com show da cantora Aline Felipe e entrega das premiações 
 
Observação: A AABB  estará disponibilizando durante todo o dia brinquedos para as 
crianças (02 camas elásticas, tobogã e piscina de bolinhas). 
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JANTAR DANÇANTE 45 ANOS DA AABB – Será no dia 28 de junho o jantar dançante 
em comemoração aos 45 anos da nossa AABB. A música estará a cargo do grupo Mandy 
e o bufê será de responsabilidade do Bistrô. O valor do ingresso para casal será de R$ 
80,00 (oitenta reais) e terá no cardápio filé ao molho madeira, lombo assado, frango ao 
molho mostarda, arroz à grega, arroz branco, lasanha de frango, lasanha de brócolis, 
saladas variadas e bolo para sobremesa. 
 
I AABB OPEN DE TÊNIS – Foi realizado nos dias 15 e 16 de março a primeira edição do 
AABB Open de Tênis, evento esportivo organizado pelo departamento de tênis da AABB. 
Os jogos foram realizados nas quadras do Ipiranga e também na AABB. Na categoria A o 
vencedor foi o associado Maurício Vacaro, ficando com a segunda colocação o tenista 
Edson Araújo. Na categoria B o grande campeão foi o tenista Jairo Vitali, tendo como vice 
o tenista Nilberto Bellenzier. A AABB agradece ao clube Ipiranga pelo empréstimo das 
quadras bem como ao associado Maurício Vacaro pelo patrocínio das camisetas do 
evento.  

 
 
 LOCAÇÕES SEDE SOCIAL – O Conselho de Administração comunica aos senhores 
associados que no mês de maio a sede social da AABB não será locada, tendo em vista a 
reforma a ser realizada na cozinha.  
 
OBRAS – Continuam em andamento as obras do novo estacionamento da AABB. Após o 
serviço de terraplanagem do terreno, o próximo passo é a construção dos muros e 
canteiros. A câmara de vereadores aprovou projeto de lei em que a prefeitura, pela 
cedência das quadras esportivas da AABB nos próximos três anos, providenciará 1.500 
metros quadrados de calçamento. Também estão sendo feitos melhoramentos na entrada 
lateral da cozinha da sede social e novo passeio de acesso no estacionamento que está 
sendo construído. 
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CENTRO DE TREINAMENTO ITAPAGÉ/AABB/URI – Aconteceu no dia 29 de março, 
sábado, uma integração entre o Centro de Treinamento Itapagé/AABB/URI e as 
escolinhas de futebol do Serrano, do Ipiranga Futebol Clube, de Caiçara e de Taquaruçú 
do Sul. Cerca de 150 crianças estiveram presentes no ginásio do Itapagé. Na quinta-feira, 
dia 27, foram distribuídas as sacolas e os novos uniformes (calções e camisetas) para os 
integrantes do centro. Todo o material distribuído leva a logo dos parceiros envolvidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPE DE FUTEBOL MINICAMPO MIRIM – A 
equipe de futebol minicampo mirim da AABB 
(nascidos em 2001/2002/2003) participou no último 
dia 22 de março do estadual da categoria na AABB 
de São Pedro do Sul. A competição foi realizada 
em campo de grama sintética, o que dificultou a 
adaptação da nossa equipe. No final da 
competição nossa AABB voltou com o quarto lugar. 
A delegação foi composta de 25 pessoas, entre 
atletas e pais. A AABB agradece a todos pela 
excelente participação. 
 
  
  


