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Baile de Aniversário
Um coquetel de confraternização, oferecido
aos associados, abrirá as comemorações dos 64
anos de fundação da AABB. Em seguida, a principal atração da noite será o Baile de Aniversário,
com apresentação da Banda New York Show. Os
dois eventos estão conﬁrmados para o dia 23 de
junho, a partir das 21 horas, na Sede Social.
Os convites já estão à venda na Secretaria do
Clube. Os associados vão pagar um preço especial:
R$ 30,00 o casal, e R$ 20,00 o convite individual.
Para os não-associados, os valores são R$ 100,00
para o casal, e R$ 60,00 o convite individual. As
mesas poderão ser reservadas até o dia 22, com a
compra antecipada dos convites.
A comemoração dos 64 anos coincide com um
período de boas conquistas para o Clube. Além do
aumento signiﬁcativo do quadro associativo, a
AABB consolida-se como um dos principais clubes
da cidade, oferecendo várias opções esportivas e
de lazer, além de ótima estrutura nas sedes de Coqueiros e Canasvieiras. Tudo isso somado à participação de parceiros importantes, que contribuem
muito para o bem-estar de nossos associados.

Torneios Esportivos
A programação dos 64 anos da AABB também
prevê a realização de torneios esportivos. Três
deles já foram disputados: o Beach Tennis (foto),
o Vôlei de Praia (foto) e o Tênis. O Futebol Suíço
Master já concluiu a fase classiﬁcatória e as
equipes do Bayern e do Barcelona vão decidir a
competição, no dia 8 de julho.
As datas dos outros torneios esportivos são
as seguintes:
 Futebol Suíço (Livre) - Dias 1 e 8 de julho.
 Futevôlei - Dias 23 e 24 de junho.
 Tênis de Mesa - Dia 1 de julho.
 Dominó - Dia 1 de julho.
Para participar, os associados devem fazer a
inscrição na Secretaria de Esportes.
A tradicional feijoada de aniversário, que
encerra a programação dos 64 anos, será servida
no dia 8 de julho, quando serão premiados os
vencedores dos torneios.

JEMAB
Excelente a participação da AABB na JEMAB
(Jornada Esportiva Microrregional de AABBs),
disputada no dia 3 de junho, na cidade de
Tubarão. As equipes master (+40 anos) e supermaster (+50 anos) de futebol mini-campo
sagraram-se campeãs da competição. Já a equipe
adulta empatou seu jogo contra o time de
Tubarão, mas infelizmente foi eliminada no
sorteio, pois a equipe de Orleans não compareceu ao torneio, e o vencedor precisou ser deﬁnido na moeda.
A JEMAB é um torneio classiﬁcatório para a
JECA (Jornada Esportiva Catarinense de AABBs),
que neste ano será disputada no mês de setembro na cidade de São Miguel d’Oeste. Com a
conquista dos títulos, as equipes master e supermaster garantiram vaga na competição.

Inaugurações
Está conﬁrmada para o dia 1º de julho a inauguração da nova Sala de Jogos, localizada no piso
superior do Castelinho. O novo espaço, que levará
o nome do grande abebeano José Eduardo Kramer
(falecido no último mês de maio), será inaugurado com o Torneio de Dominó da AABB.
Outra obra importante foi a colocação de
reﬂetores em duas quadras da Sede Balneária de
Canasvieiras (foto), o que permite melhor iluminação do local e realização de jogos à noite. A
iluminação das duas quadras foi inaugurada
durante o Torneio de Beach Tennis da AABB,
disputado nos dias 10 e 11 de junho, com a
participação de mais de 150 atletas.
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