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Envie informações e fotos sobre suas a�vidades na AABB/SL para que possamos divulgá‐las.

Ministério do Esporte autoriza a cobertura 
do campo de futebol sete/society

Foi publicada portaria do Ministério do Esporte que 
autoriza a Caixa Econômica Federal (CEF) a prosseguir 
com o projeto de revitalização do campo de futebol 
sete/society, da Associação Atlé�ca Banco do Brasil ‐ São 
Leopoldo. A etapa mais di�cil para a obra almejada – a 
captação de recursos – já foi conquistada pela 
administração da AABB‐SL: a empresa Duratex fez a 
doação de mais de R$ 370 mil, quan�a suficiente para 
toda a obra de cobertura em estrutura metálica do 
campo.

A presidente da AABB‐SL, Márcia Cris�ane Farias, 
comemorou a no�cia e salienta que agora falta apenas a 
tramitação do projeto na CEF para que as obras possam 
iniciar. A inicia�va proporcionará maior proteção contra o 
frio e a chuva, ampliando a u�lização do local para 
a�vidades espor�vas e recrea�vas. A cobertura também 
beneficiará o Projeto AABB Comunidade, que atende 
mais de 100 crianças em situação de vulnerabilidade 
social, e cujo principal local u�lizado para suas a�vidades 
é justamente o campo de futebol society.  

A presidente Márcia garante que vai acompanhar de 
perto o andamento do projeto na CEF, para que a 
cobertura fique pronta o quanto antes. Gustavo e Tremarin, da AABB, 

almoçaram com os assessores 
do Ministério do Esporte, Cristina 
Sakay e Newton Uchida, para tratar do projeto

Academia ao ar livre
Outra conquista importante da administração da AABB‐SL junto ao Ministério 

do Esporte foi o aval do para a colocação de uma academia ao ar livre dentro da 
AABB. O projeto tem o valor es�mado em R$ 20 mil e a AABB conta com o apoio 
de seus associados. Os patrocinadores poderão abater o valor do imposto de 
renda. Informe‐se sobre as formas de contribuir para este projeto na secretaria 
da AABB‐SL e ajude ampliar as opções de a�vidades na sede da associação.

Novos uniformes
Os educandos do PEI / Projeto AABB Comunidade 
realizados com a chegada dos novos uniformes.

Acantonamento de Inverno / Grupo de Adolescentes
Como já é tradição, em julho acontece o 

acantonamento de inverno, onde os adolescentes 
par�cipantes do Programa Esporte Integral e AABB 
Comunidade São Leopoldo se reúnem para uma 
noite de muita alegria, integração, sustos e muito 
pouco sono.

Foi com o frio �pico do inverno gaúcho que os 

educandos e educadores encararam com muito 
entusiasmo as a�vidades noturnas, as emoções da 
fogueira e muito mais na sede da AABB‐SL. 

Todos garantes que, no inverno do ano que vem, 
estarão novamente na A A B B São Leopoldo, 
a n d a n d o n o e s c u ro,  to m a n d o s u sto s e s e 
emocionando.


