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JECA 2017
De 8 a 10 de setembro, a AABB vai participar
de mais uma edição da JECA (Jornada Esportiva
Catarinense de AABBs), que neste ano será em
São Miguel do Oeste. Nossa delegação conta com
mais de 100 pessoas e sairá às 7h30min do dia 8
de setembro, em frente à entrada do Clube. O retorno será no dia 10 de setembro, após o almoço.
A AABB vai competir nas seguintes modalidades: futebol minicampo (master e super master),
futsal, vôlei de areia 4x4 misto, vôlei de areia
(masculino e feminino), tênis (masculino e feminino), tênis de mesa (masculino e feminino),
dominó, general, truco e xadrez.
Com essa participação expressiva dos associados, nossa meta é uma só: conquistar o título de
campeão geral da competição. Boa sorte a todos!

Grupo Escoteiro
Formar verdadeiros líderes para um mundo
melhor, mais justo e mais fraterno. Com essa
missão, o Grupo Escoteiro do Mar Ilhas Guará
(GEMIG) é mais uma opção de lazer e integração
social para os associados da AABB.
O GEMIG reúne-se aos sábados, das 14 às
17h30min, na Sede de Coqueiros, onde realiza
ações práticas e orienta os participantes com
lições de cidadania, solidariedade e comprometimento com o próximo e com o meio ambiente.
O Grupo conta com cerca de 50 crianças, adolescentes e jovens, entre 5 e 21 anos de idade.
Venha conhecer!

Costelaço
Anote aí na sua agenda: no próximo dia 24 de
setembro, a AABB vai promover mais uma edição
do tradicional Costelaço, evento que faz parte do
calendário de festas do Clube e é realizado anualmente no Castelinho. Serão assados cerca de 100
quilos de costela no típico fogo de chão, com
direito ainda a jogo festivo de futebol entre os
associados participantes da festa, música e
muita confraternização.
Os convites serão vendidos na Secretaria do
Clube a partir do dia 18 de setembro. O evento
também é extensivo a convidados.
Prestigie! Você é nosso convidado.

Ginásio de Esportes
O Ginásio de Esportes já está à disposição dos
associados. Com novas lâmpadas e piso modular
em polipropileno, o local passa a oferecer ótimas
condições para a prática de atividades esportivas,
já que o novo piso é ideal para quadras cobertas,
pois ajuda a reduzir ruídos e absorver impactos.
A reforma do Ginásio, em especial a troca do
piso, é uma conquista a ser celebrada. Trata-se de
uma melhoria relevante, que favorece os atletas
que praticam esportes de quadra. E o melhor é que
as obras foram realizadas com recursos obtidos
mediante benefícios ﬁscais da Lei do Esporte.
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