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AABB São Leopoldo sagrou-se vice-campeã na Liga de Vôlei Máster 

A equipe de vôlei 
máster da AABB São 
Leopoldo sagrou-se 
vice-campeã da Liga 

de Vôlei Máster (+ 
45 anos), disputada 

no sábado, 25 de 
outubro, na quadra 

do Colégio São José, 
em São Leopoldo. O 

�me também 
conquistou a quarta 

colocação na Liga 
Máster (+ 35 anos).

Agenda AABB-SL
5/11/14 – Almoço de Aposentados do Banco do 
Brasil. No Buffet Scherer, a par�r das 12 horas;
15/11/14 – Abertura da temporada nas piscinas 
(data sujeita à alteração);
15/12/14 – Início da Colônia de Férias na AABB-SL;

A AABB São Leopoldo 
vai promover, na quarta-
feira, dia 5 de novembro a 
par�r das 12 horas, mais 
uma edição do Almoço 
d o s  A p o s e nta d o s  d o 
Banco do Brasil. O evento 
contará também com a 
realização da 1º Mostra 
de Talentos dos Sócios da 
AABB-SL. Par�ciparão da exposição o designer de móveis 
Romar Bordignon, o miniaturista Antonio Humberto 
Machado, a ar�sta plás�ca Ivone Cortesia, a fotógrafa Semilda 
Spengler e, como convidado especial, o ar�sta plás�co 
leopoldense Biba Jacques. Haverá ainda um espaço para 
artesanato patchwork. Toda a programação acontecerá no 
Buffet Scherer, na AABB-SL. Reserve seu lugar pelo fone (51) 
3554-0974, com Orieta.

OBS: O almoço, que acontece sempre na úl�ma quarta-
feira de cada mês, foi adiado em outubro devido ao 
falecimento recente do associado Nei Ferrari.

Almoço de Aposentados 
do Banco do Brasil

AABB adquire máquina Cielo
Agora ficou mais fácil pagar as mensalidade ou o 
aluguel de espaços na AABB São Leopoldo. A 
presidente Márcia Cris�ane Farias destaca que o 
clube adquiriu uma máquina para a leitura de 
cartões da Cielo, que permite vantagens aos 
associados, como o pagamento das mensalidades 
com uma única ida à AABB, com o parcelamento 
em 12 vezes no cartão de crédito, livrando-se 
assim do incômodo de ter de pagar mensalmente 
através de boleto bancário. É possível a u�lização 
dos cartões Visa, MasterCard, Diners Club, ELO e 
American Express.

Limite de velocidade: 10 km/h
A diretoria da AABB São Leopoldo pede mais atenção aos 
motoristas ao transitarem de carro no clube. A presidente 
Márcia Cris�ane Farias destaca que, especialmente nos fins 
de semana, há grande movimentação no local, especialmente 
de crianças, e por isso é preciso redobrar os cuidados e 
respeitar o limite de velocidade, que é de 10 km/h. “Muitas 
vezes, as pessoas chegam atrasadas para os compromissos 
espor�vos e querem estacionar com pressa, oferecendo 
riscos aos frequentadores do clube, principalmente às 
crianças. Por isso, pedimos para que transitem mais devagar 
na área interna do clube, para evitar que aconteçam 
acidentes.”

Está prevista para o dia 15 de novembro a abertura das piscinas na 
AABB São Leopoldo. Os sócios já podem fazer a carteirinha na 
secretaria do clube pelo valor equivalente ao de uma mensalidade.

Abertura da temporada 
de piscinas: 15/11

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

A AABB conta com um novo espaço para a diversão dos 
pequenos. Um playground com brinquedos novos foi 
construído logo na entrada do clube, ao lado do ginásio 
de esportes. O espaço é exclusivo para o uso de crianças 

Novo playground
até dez anos de idade, acompanhadas dos responsáveis. 
As crianças maiores dispõe de um espaço reformulado 
com a aquisição de novos brinquedos, próximo à cancha 
de vôlei de areia. 

A presidente Márcia Cris�ane Farias informa aos associados 
da AABB São Leopoldo que o clube assinou contratos de 
convênio com mais três empresas de São Leopoldo. São elas: 

Novos convênios: Influx, Croasonho e Infinity

Influx – escola de Inglês (desconto de 20%); Croasonho – loja 
de alimentos (desconto de 10%); e Infinity – massoterapia, 
Esté�ca Facial e Corporal (desconto de 15%).

Consertos na cobertura do Ginásio
A diretoria da AABB-SL contratou uma empresa 

para corrigir os problemas de goteiras no ginásio de 
esportes. O trabalho foi concluído durante a úl�ma 
semana de outubro.

Meninas do PEI / AABB Comunidade são Campeãs de Hóquei Indoor
No dia 30 de agosto, aconteceu na 

cidade de Igrejinha o Campeonato Gaúcho 
de Hóquei Indoor. O PEI par�cipou nas 
categorias Sub-15 e Sub-18 e adulto 
(equipes formadas em conjunto com a 
UFRGS). Nas duas primeiras categorias 
nossas meninas se sagraram campeãs e no 
adulto �veram o privilégio de jogar com a 
equipe do Desterro de Florianópolis (atual 
campeã Brasileira).

A equipe sub-15 foi formada por 
adolescentes dos núcleos Unisinos e AABB 
Comunidade, que já par�ciparam de várias 
compe�ções e fes�vais juntas (foram vice-campeãs 
brasileiras em 2013). As integrantes da equipe: Franciele 

Dávila, Vivian Leonardo, Thamires Bispo, Helen 
Dávila, Isadora Brito e Larissa Lima, a treinadora 
Juliana Cardoso também é educanda da AABB 
Comunidade.

No sub-18 as atletas Isadora Brito, Thamires 
Bispo e Franciele Dávila atuaram. As mesmas 
também jogaram a categoria adulto. A atleta 
Isadora Brito teve grande destaque, ela atua como 
goleira e já treina junto com as meninas da UFRGS 
em Porto Alegre.

Parabéns as Meninas que se dedicam a 
modalidade e sempre representam muito bem o 
PEI/AABB Comunidade São Leopoldo. A vitória é 

uma recompensa pelo envolvimento de vocês!
Texto: (Comunicação PEI)
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Envie informações e fotos sobre suas a�vidades na AABB/SL para que possamos divulgá-las.
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