
CITADINAS 2014 - FUTEBOL MINICAMPO NA AABB SÃO LEOPOLDO
Realizado no dia 29 de novembro, o Citadinas 2014 

Futebol Minicampo reuniu cinco equipes na AABB São 

Leopoldo, todas representando empresas clientes do Banco 

do Brasil. O título foi conquistado pela equipe Emanuel Dias, 

que venceu a equipe Villa Real na final. O terceiro lugar ficou 

com o time representante da empresa Curto Arte. O artilheiro 

foi Maurício, da equipe Villa Real, e o goleiro menos vazado 

Alessandro, da Silquim. O destaque em Disciplina ficou com 

a equipe Curto Arte. Além das equipes já citadas, a Elétrica 

Adriano também disputou o torneio.
O vice-presidente de Esportes da AABB São Leopoldo, João 

Paulo Descovi foi o responsável pela organização do evento. 

Descovi salienta que o objetivo do torneio, além de estimular a 

prática esportiva, é integrar as empresas parceiras do Banco do 

Brasil. A arbitragem foi da Liga de Árbitros de Novo Hamburgo. 

Em 2015, devem acontecer dois torneios no mesmo formato. 

Márcia e João na abertura do torneio

Leia o informativo este informativo e outras notícias no site www.saoleopoldo.aabb.com.br
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Equipe Emanuel Dias comemora o título

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

Colônia de Férias movimenta as tardes na AABB
Além da temporada de piscinas, dezembro também é marcado 

pela chegada de uma galera especial na AABB: a turma da Colônia 

de Férias. As a�vidades �veram início no dia 15 de dezembro, 

reunindo 10 crianças, que são monitoradas pelos professores 

Édson Luís Severo, Nelson Ricardo Ávila e Marisa Silva de Freitas. 

De acordo com Severo, são usados todos os espaços da AABB 

para proporcionar às crianças muita diversão. De terça a sexta-

feira, os espaços mais u�lizados são as piscinas do clube, pois é 

onde a garotada mais gosta de brincar. O professor destaca que os 

maiores – que sabem nadar – ficam na piscina grande e os 

pequenos divertem-se na piscina menor. “Sempre tem ao menos 

um professor observando as crianças”, salienta. Nas segundas-

feiras, como é o dia da manutenção das piscinas, os professores 

aproveitam para explorar outros espaços para a�vidades 

variadas, que sempre visam o entretenimento, observando a faixa 

etária. 

Severo diz que os meses de janeiro e fevereiro são os mais 

movimentados, chegando a ultrapassar os 100 par�cipantes 

durante o período. Alguns permanecem toda a temporada, outros 

fazem rodízio, dependendo a opção dos pais, já que as inscrições 

apresentam as alterna�vas de diária, semana e mês. “Muitos 

são colegas de escola ou de esporte. A maioria é inscrita por 

indicação de pai para pai. Temos crianças que par�ciparam das 

quatro edições da Colônia de Férias”, observa Severo. 

A Colônia de Férias AABB funciona de segunda a sexta-

feira, das 13h às 18h. Podem par�cipar crianças dos 4 aos 12 

anos. 

Serviço: Colônia de Férias AABB São Leopoldo

Janeiro/2015: Entre os dias 5 e 30;

Fevereiro/2015: Entre os dias 2 e 20;

Valores:

Diária: R$ 50,00 (p/ sócio) - R$ 60,00 (p/ não sócio)

Semana: R$ 100,00 (p/ sócio) - R$ 180,00 (p/ não sócio)

Mês: R$ 180,00 (p/ sócio) - R$ 280,00 (p/ não sócio)

Inscrições: 3566-4207

* Professores de Educação Física com Especialização.
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