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AABB: 64 anos
 Os 64 anos de fundação da AABB foram come-

morados em alto estilo durante os meses de junho 

e julho. Com uma programação repleta de eventos 

sociais e torneios esportivos, o Clube proporcio-

nou momentos de diversão e integração para 

associados e convidados. Um dos destaques foi o 

Baile de Aniversário (fotos), realizado no dia 23 de 

junho em nossa Sede Social. Ao som da Banda New 

York Show, cerca de 400 pessoas prestigiaram a 

festa, que contou também com um coquetel de 

confraternização e homenagens.

 Consolidado como um dos principais clubes da 

cidade, a AABB celebra este momento especial 

com conquistas relevantes para a nossa história. 

Além do aumento significativo do quadro associa-

tivo, gestão participativa e solidez financeira, a 

AABB vem ampliando suas opções de lazer, ofere-

cendo várias atrações esportivas e ótima estru-

tura nas sedes de Coqueiros e Canasvieiras. Tudo 

isso somado à importante participação de parcei-

ros comprometidos em prestar o melhor serviço 

aos nossos associados. 

 Para encerrar a programação de seus 64 

anos, AABB realizou a Feijoada de Aniversário no 

dia 8 de julho. Foi mais um sábado especial, com 

direito a roda de samba e premiação dos vence-

dores dos torneios esportivos de futebol suíço 

(categorias livre e master), tênis, tênis de mesa, 

futevôlei, vôlei de praia, beach tennis, sinuca e 

dominó. 

 A Feijoada de Aniversário fechou com chave 

de ouro a programação do evento. Foi uma festa 

bem descontraída, marcada pela conhecida 

receptividade dos nossos associados e o clima de 

confraternização entre os presentes.  

 A Diretoria da AABB agradece a todos que, 

direta ou indiretamente, participaram das come-

morações dos 64 anos do Clube. Estamos felizes e 

orgulhosos por ter organizado, com sucesso, esse 

belo evento.

Feijoada de Aniversário

 Agora já virou rotina. Mais um torneio dispu-

tado e mais um título conquistado. Assim tem 

sido a trajetória do time feminino de Voleibol da 

AABB. No dia 16 de julho, a equipe comandada 

pelo técnico Guto foi novamente campeã invicta, 

dessa vez da Copa Elase. 

 O torneio contou com a participação de oito 

equipes e a AABB fez um campanha espetacular, 

obtendo cinco vitórias arrasadoras contra as 

adversárias. Destaque para a atleta Juliana 

Mayara, eleita a melhor atacante da competição.

 A quadra de tênis onde funciona a Escolinha 

Guga AABB já concluiu a reforma e já está dispo-

nível para os associados. A quadra conta com piso 

de emulsão asfáltica, o mesmo utilizado em com-

petições. Somam-se a essa quadra de tênis, as 

outras duas quadras de saibro localizadas no 

Complexo Aldo Küerten.

 Outra boa notícia é que ao lado da nova 

quadra também foi feita uma mini-quadra, ideal 

para os pequenos tenistas. Com o mesmo piso da 

quadra principal, o local é mais um espaço para a 

prática do tênis na AABB.
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