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Aniversário
A AABB já está preparando uma grande programação para comemorar seus 65 anos de fundação,
que serão completados no dia 15 de junho. Serão
realizadas várias atrações sociais e esportivas para
celebrar o aniversário do Clube.
Destaque para os torneios de futebol suíço,
futevôlei, tênis, beach tennis, tênis de mesa, vôlei
de praia, dominó, sinuca e xadrez. As datas ainda
não estão conﬁrmadas, mas os jogos vão iniciar já
no mês de maio.
A programação dos 65 anos da AABB será
encerrada com a tradicional feijoada de aniversário no Castelinho. Na oportunidade serão premiados os vencedores dos torneios.

JEMAB
No mês de maio, a AABB vai intensiﬁcar os treinamentos das nossas equipes livre, master (+40
anos) e supermaster (+50 anos) de futebol minicampo para as disputas da JEMAB (Jornada Esportiva Microrregional de AABBs), que neste ano será
realizada em Criciúma, no dia 2 de junho.
A JEMAB é um torneio classiﬁcatório para a
JECA (Jornada Esportiva Catarinense de AABBs),
conﬁrmada para setembro em Balneário Camboriú.
Somente os campeões garantem presença na JECA.

Visita ilustre
Nos dias 22 e 23 de abril, os alunos da Escolinha
de Voleibol da AABB viveram uma experiência inesquecível com o jogador da Seleção Brasileira,
Marlon Muraguti Yared. A convite do professor
Guto, ele veio conhecer pessoalmente o "Projeto
Saca Essa" e aproveitou para conversar com os pais
e os atletas, participar dos treinamentos e repassar
lições relevantes para os jovens jogadores.
Ao contar sua trajetória de vida e de atleta,
Marlon relembrou as diﬁculdades encontradas, os
desaﬁos superados e o sonho realizado.
Com muita humildade e simpatia, Marlon falou
sobre a importância de valores como dedicação,
obstinação, perseverança e motivação. Destacou a
também a necessidade de se fazer escolhas certas
ao longo da vida e o papel fundamental da família
na formação do atleta. Ao ﬁnal, ﬁcou a certeza que
os alunos têm uma inspiração para se tornarem
tanto atletas de ponta como cidadãos exemplares.

AABB na Copa
A Copa do Mundo está chegando e a AABB está
organizando uma torcida especial. Assim como na
Copa de 2014, os associados poderão se reunir no
Castelinho para assistir aos jogos do Brasil. A ideia
é desfrutar desse momento único na companhia de
amigos e torcer pela Seleção Brasileira.
Vamos fazer do Castelinho um caldeirão e
passar energia positiva para o nosso time. A vitória
não está garantida, mas a festa... com toda certeza.
Participe! Traga sua família e venha torcer com a
gente!
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