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 PROMOÇÃO- A AABB está com uma promoção válida até o final da copa. Ao indicar um 

novo associado, você ganha uma camiseta da copa da AABB TORCIDA DO BRASIL. 

 

Ginásio Poliesportivo disponível para locação- O ginásio da AABB já está disponível 

para jogos, a nossa quadra é feita de placas de polipropileno, com manta de 

amortecimento que garante uma redução do impacto nas articulações. Também sua 

iluminação é constituída por refletores de LED de última geração. 

Caso tenha interesse em conhecer e/ou reservar um horário, entre em contato com a 

secretaria inbox ou através dos telefones (55) 3744-1300 ou (55) 98415-1147. Valor: R$ 

280,00 (horário mensal)  

OBS: Desconto extra em locações de horários para associados. 

Nos finais de semana, serão disponibilizados horários grátis para prática esportiva entre    

os associados. 
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Mondongada - Na noite do dia 07 de junho, uma das noites mais frias do ano, o bar da 

AABB promoveu uma Mondongada regada a vinho. Além do jantar, várias marmitas foram 

entregues neste dia. 

Para aquecer o ambiente e deixa-lo mais aconchegante, foi acesso o fogo na lareira da 

sede da AABB. 
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FESTA JUNINA- Aconteceu no dia 27 de junho, quarta-feira, a festa junina das meninas 

da turma de Zumba da AABB juntamente com o grupo de bocha de mulheres. A festa 

contou com a apresentação de uma coreografia criada pelo professor Marcos Anesi e 

logo após todos os presentes dançaram a tradicional quadrilha. 

Cada família trouxe um prato típico para compartilhar, e a AABB disponibilizou pipoca e 

pinhão. 
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 A ideia é ano que vem ampliar a festa e trazer todos os associados para um evento ainda 

melhor. 
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 COSTELÃO E TORNEIO DE SINUCA- No dia 08 de julho, próximo domingo, será 

promovido pelo bar da AABB um torneio de sinuca na sede principal da associação, o 

domingo contará também com um delicioso almoço sendo costelão o prato principal. 

Para maiores informações entre em contato através do telefone (55) 9 9688-0131 

(Márcio).  

 

 

 

 

Copa do Mundo - O desafio pela taça do hexacampeonato continua. O Brasil enfrentará 

na próxima sexta-feira, 6, a Bélgica, às 15 horas (horário de Brasília). 

Lembrando que é tudo ou nada, quem perde volta para casa, por isso a sua torcida é 

muito importante. Junte-se a torcida mais animada da Copa do Mundo, a família 

abebeana espera por você! 
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 Abertura da Temporada- A temporada 2018-2019 já tem data definida para iniciar. 

O tradicional HAPPY HOUR de abertura acontecerá no dia 10 de novembro deste ano, e 

os associados já podem se preparar, pois a ideia é fazer um festa ainda melhor que a dos 

anos anteriores. 

  


