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Dia das Crianças
No feriado do dia 12 de outubro, a AABB vai
realizar o tradicional evento de comemoração do
Dia das Crianças. A partir das 10 horas, traga seu
ﬁlho e venha se divertir com brincadeiras, jogos,
recreação e muitas outras atrações.
Além de lazer e integração, o evento também
ajudará a AABB a arrecadar alimentos para instituições de caridade. É que os associados deverão
contribuir, de modo voluntário, com a doação de 1
quilo de alimento não perecível.
Compareça! Você é nosso convidado.

Beach Tennis
De 12 a 15 de outubro, Florianópolis sediará
a 3ª Copa das Federações de Beach Tennis, a ser
disputada no Jurerê Sports Center. Dos 36 atletas convocados pela Federação Catarinense, conforme ranking, 8 são da AABB: Elisa Rebelo
(Feminino Pro), Graziela Cavalcanti, Maria Angélica Hoppe e Karla Amorim (Feminino A), Karina
Sant’ana (Feminino C), Maurício Aquino e Sandra
Gondin (+ 45 anos) e Laura Amorim (sub-14).
A AABB é o segundo clube que mais cedeu
atletas para a equipe catarinense. Trata-se de
um justo reconhecimento a esses jogadores que
vêm se destacando em torneios de Beach Tennis,
conquistando títulos e jogando em alto nível.
Boa sorte à equipe e aos atletas da AABB!

Costelaço
Uma grande confraternização entre amigos.
Assim pode ser deﬁnido mais uma edição do
Costelaço, evento promovido pela AABB no dia
24 de setembro. Com boa presença de associados
e convidados, a festa foi muito agradável. Cerca
de 150 quilos de costela foram assados no típico
fogo de chão, somados a duas características da
cultura tradicionalista: a música e os trajes a
caráter. Mais uma vez ﬁcou a certeza de que o
Costelaço é um dos grandes eventos do
calendário de festas do Clube.

Badminton
Mais de 120 atletas participaram da 3ª Etapa
do Campeonato Catarinense de Badminton, realizada nos dias 23 e 24 de setembro, no Ginásio de
Esportes, agora com piso novo. A AABB foi representada por 8 atletas: Vanessa Oliveira, Hudson
Oliveira, Marcelo Neiva, Bernardo Mayer, Emanoel
Cunha, Gustavo Serpi, Guilherme Menozzo e João
Augusto Pereira.
O evento foi um sucesso, com número expressivo de participantes, atletas divididos em 10 categorias (11 a 55 anos) e jogos de alto nível técnico.
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