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JESAB – JORNADA ESPORTIVA ESTADUAL – Nossa AABB esteve participando, nos  
dias 27 e 28 de setembro, da fase estadual das jornadas esportivas de AABBs, em Ijuí-
RS. Estiveram presentes nesta jornada cerca de 1.000 atletas, de 51 AABBs de todo o 
estado. Foram dois dias de muitas disputas, onde estivemos participando das seguintes 
modalidades: futebol mini campo máster e super máster, futebol de salão, voleibol de 
areia misto 4X4, sinuca, voleibol de quadra masculino e feminino, voleibol de duplas 
masculino, tênis de mesa, tênis de quadra, futevôlei e xadrez. A nossa delegação, em 
número de modalidades e atletas, foi a 4ª maior do estado. Nossos parabéns a equipe 
feminina de voleibol, comandada pelo Raphael Medeiros, que venceu de forma brilhante 
suas quatro partidas (Santa Bárbara do Sul, São Leopoldo, Santa Cruz do Sul e Cruz 
Alta), vindo a conquistar o título de campeã estadual, classificando-se para a JERAB que 
irá acontecer nos dias 15 e 16 de novembro em Santo Ângelo. Destacamos também a 
equipe de voleibol 4X4 misto que chegou às semifinais, sendo desclassificado pela forte 
equipe de São Gabriel. O atleta Gustavo Tranquilo também foi destaque, sendo o goleiro 
menos vazado da competição. Parabéns e muito obrigado a todos. 
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CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAITE BANCO DO BRASIL/CLIENTES – Estão 
encerradas as inscrições para a vigésima segunda edição do campeonato de futebol 
soçaite Banco do Brasil/Clientes, destinados aos associados da AABB e clientes do 
Banco do Brasil S/A. O início da competição será no dia 13 de outubro, às 19:00 horas. 
Estarão disputando o título 12 equipes compostas por 14 atletas cada uma. Serão 168 
atletas participando de mais um evento esportivo organizado pela AABB, que tem como 
objetivo a integração entre seus participantes. Neste ano a novidade será o jantar de 
encerramento do campeonato, já agendada para o dia 05 de dezembro, com show da 
banda FLIPERAMA. Os convites serão disponibilizados ao preço de R$ 20,00 (vinte 
reais), com direito ao jantar e show. Para os atletas não haverá custo algum.  
 

 
 
 
FENABB CULTURAL – A AABB estará realizando um evento cultural no dia 12 de 
outubro, juntamente com a programação do dia da criança. Às 15:30 horas, os alunos do 
Centro de Treinamento em Artes Marciais Coreanas – CTAC, comandados pelo professor 
Sérgio Martirena, estarão fazendo demonstrações nas modalidades de Taekwondo 
(chutes e socos), Haedongkundo (espada) e Hapkido (defesa pessoal). Todos os 
associados estão convidados a participar. 
 
ABERTURA TEMPORADA DE PISCINAS – Será no dia 08 de novembro a abertura da 
temporada de piscinas 2014/2015 da nossa AABB. Nos próximos dias o regulamento já 
estará disponível no site para consulta por parte dos associados. No domingo, dia 09, 
será realizado um almoço, promovido pela AABB, com animação do associado Luiz 
Querino.  
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DIA DA CRIANÇA – Definida a programação para o dia da criança. Associado, reserve 
esta data para comemorar o dia da criança na AABB. Será no domingo, dia 12 de 
outubro, com a seguinte programação: 
 

� 13:30 horas: Início – recepção das crianças (brinquedos à disposição) 
� 14:00 horas: Formação das equipes para a gincana (circuito de atividades) 
� 15:30 horas: Apresentação do Centro de Treinamento de Artes Marciais Coreanas 

(CTAC) 
� 16:00 horas: Lanche (cachorro quente – refrigerante – algodão doce – geladinho) 
� 16:30 horas: Brinquedos à disposição das crianças 
� 18:30 horas: Encerramento 

 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO AOS ATLETAS DO SISTEMA AABB - A FENABB – Federação 
Nacional de AABBs mantém um programa voltado ao desenvolvimento e a expansão do 
cenário esportivo do sistema AABB, oferecendo apoio aos atletas vinculados 
às associações, para participação em competições oficiais em nível estadual, nacional e 
sul-americano. A bolsa é mensal e o valor depende das competições a serem disputadas 
pelo atleta. O prazo de validade do programa é de um ano, podendo ser renovado, e 
contempla atletas que disputam modalidades esportivas individuais ou em duplas. 
Os associados ou dependentes da nossa AABB que possuem interesse em solicitar 
maiores informações, deverão entrar em contato com a secretaria da AABB pelos fones 
(55) 3744-1300 ou (55) 9902-1300. 
 
 


