
Equipe PEI/AABB Comunidade é campeã brasileira de Hóquei Sub-15
A Equipe PEI/AABB Comunidade 

conquistou o primeiro lugar no 
Campeonato Brasileiro de Hóquei Sub-
15 (Feminino), ocorrido no úl�mo final 
de semana, dias 22 e 23 de novembro, 
na cidade de Florianópolis.

A equipe foi campeã Gaúcha no mês 
de Agosto, na cidade de Igrejinha, 
garan�ndo assim a vaga para a 
compe�ção Nacional. A delegação foi 
composta pelas educadoras Bruna 
Borecki e Evelin Mello e pelas 
educandas Ana Júlia Silva, Vivian 
Leonardo, Isadora Brito, Larissa Lima, 
Julia Freitas Oliveira, Taissa Gabriela e 
Hélen D'avila. 
O Hóquei Sobre Grama e Indoor é 
pra�cado no PEI desde 2010. Desde seu 
início é sucesso entre as crianças e 
adolescentes, mobilizando e integrando 

educandos dos três núcleos de atendimento. 
As compe�ções e Fes�vais, a nível regional e nacional, também são 

importantes espaços de desenvolvimento. A equipe do PEI/AABB Comunidade 
agradece a Federação de Hóquei Sobre Grama e Indoor do Estado do Rio 
Grande do Sul pelo apoio e suporte oferecidos. (Texto: Divulgação)

A temporada de piscinas está aberta
Um happy hour na noite de sexta-feira, dia 21 de novembro, 
marcou a abertura da temporada de piscinas 2014. Apesar da 
forte chuva que caiu em São Leopoldo e região naquela noite, 
um bom número de pessoas foi até a AABB São Leopoldo 
para confraternizar. 
Os sócios da AABB já podem começar a usufruir da estrutura 
de piscinas. Para isso, basta solicitar a carteirinha na 
secretaria do clube. O valor equivale ao de uma mensalidade. 
Reformas foram feitas no local para tornar o espaço mais 
agradável  e  propic ia r  melhor  a tendimento  aos 
frequentadores. 

Além de duas piscinas, uma para uso adulto e outra infantil, o 
espaço de lazer também conta com a cantina, que dispõe de 
grande variedade de lanches e bebidas. Este ano, Vera Lucia 
Martini assumiu a economia do espaço, que permanece 
aberto das 9h às 21h. Entre os alimentos disponíveis estão: 
pasteis, salada de fruta, mini pizza, batata frita, enroladinho, 
entrevero, espetinho, à lá minuta e sorvetes.
Faça já sua carteirinha e usufrua deste espaço exclusivo para 
os associados da AABB São Leopoldo. Para quem não é 
sócio, ainda dá tempo de associar-se e aproveitar o verão em 
segurança entre amigos e usufruir da infraestrutura da AABB.

III Open de Vôlei de Praia AABB São Leopoldo
No último domingo, 23, atletas de vôlei de praia de 

diferentes municípios participaram do III Open de Vôlei 
de Praia, realizado na AABB de São Leopoldo. A 
competição foi organizada pela AABB em parceria com o 
Prof. Gert e promoveu uma disputa emocionante até os 
jogos finais. Os jogos foram disputados por 16 
participantes e as duplas que conquistaram lugar no pódio 
foram: 1º lugar – Jean e Guilherme (Campo Bom e Novo 

Hamburgo); 2º lugar – Jonathan e Ricardo (São Leopoldo e 
Sapucaia do Sul); 3º lugar – Allan e Rato (São Leopoldo e 
Montenegro) .  De acordo com Ger t ,  a  AABB tem 
proporcionado regularmente eventos esportivos de boa 
qualidade, valorizando o esporte local e proporcionando 
momentos de lazer, diversão e performance esportiva. Conclui 
avisando que, em abril, novos torneios de vôlei de praia estarão 
acontecendo na AABB.
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