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INVESTIMENTOS PARA 2015 – Conforme definido pelo Conselho de Administração da 
AABB, iniciaram neste mês as obras do novo quiosque a ser construído junto ao 
estacionamento das piscinas. Serão aproximadamente 240 metros quadrados de área 
construída, divididos em dois ambientes com capacidade para 40 pessoas cada um, com 
opção de ser utilizado para eventos de até 80 pessoas. O referido quiosque será fechado, 
para propiciar aos associados mais uma opção de lazer, principalmente em períodos fora 
da temporada de piscinas. A previsão de término da obra é para o mês de agosto e a 
mesma está orçada em aproximadamente R$ 125.000,00. 
 

   
 
II AABB OPEN DE TÊNIS – O Departamento de Tênis da AABB, realizou nos dias 14 e 
15 de março, a segunda edição do AABB Open de Tênis de Quadra. O evento esportivo, 
aberto a não associados, teve a participação de 24 tenistas, que foram divididos em duas 
categorias. Na categoria A, o vencedor foi o associado Maurício Vacaro, que na final 
bateu o tenista Lucas Cadore, que ficou com o vice-campeonato. Já na categoria B o 
grande campeão foi o tenista Jean Alonso que venceu na final o associado Alexandre 
Tiburski, que conquistou o vice-campeonato. A AABB, através do seu Departamento de 
Tênis, agradece ao Parque Aquático Ipiranga, novamente pela cedência das quadras, o 
que viabilizou a realização deste evento.    

   
Finalistas Categoria A                                       Campeão Categoria B 
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CAMPEONATOS MUNICIPAIS – Estão sendo realizados na AABB os campeonatos 
municipais de futebol society, categoria força livre (segunda, quarta e sexta-feira), o 
campeonato de futevôlei (terça e quinta-feira) e também o futebol de areia (sábado à 
tarde). Estes eventos esportivos fazem parte de uma parceria entre a AABB e a Prefeitura 
Municipal, visando a realização de eventos esportivos organizados pela Secretaria de 
Esportes, em contrapartida com a execução de 1.500 metros quadrados de calçamento 
em área onde será localizado o novo estacionamento da AABB.   
 
 
AABB/FANDANGOS – A equipe de futsal da AABB/Fandangos está classificada para a 
grande final da I Copa Regional Alto Uruguai de Futsal, que está sendo realizada no 
município de Caiçara. Na semifinal, em melhor de dois jogos, nossa equipe venceu a 
equipe do Ibis, de Caiçara, por 4 à 1 no primeiro confronto e empatou em 1 à 1 a segunda 
partida. A final, em somente um jogo, será realizada neste sábado, dia 11 de abril, contra 
a equipe da Tornearia do Alemão. Todos os associados estão convidados a 
comparecerem em Caiçara para torcerem por nossa equipe. O início do jogo está previsto 
para as 21:00 horas.  
 
 

 
 

 
BOCHAS – A equipe de bochas da AABB, através do seu Diretor Paulo Stein, inscreveu 
nove associados para a participação no campeonato municipal, categoria individual, que 
iniciou no mês de março. Os jogos são eliminatórios e o campeonato irá terminar neste 
mês de abril. Associados interessados em participar da equipe de bochas deverão entrar 
em contato com o diretor Paulo, através do telefone 9132-6008.  
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CENTRO DE TREINAMENTO ITAPAGÉ/AABB/URI – Foi realizado no dia 28 de março, 
sábado, o primeiro amistoso do Centro de Treinamento de Futsal do Itapagé/AABB/URI. 
Os jogos foram realizados no ginásio de esportes do Itapagé, que recebeu cerca de 60 
atletas da Escolinha do Gringo, do município de Sarandi. Os jogos iniciaram às 09:00 
horas e se estenderam até a parte da tarde. 
 

 
 
 
 
 
 
 

         


