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Envie informações e fotos sobre suas a�vidades na AABB/SL para que possamos divulgá‐las.
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IMPORTANTE ‐ AABB‐SL terá cancela e catraca na entrada do clube
A presidente da AABB‐SL, Márcia Cris�ane Farias, informa aos associados que, entre os meses de setembro e 
outubro, serão colocados, no portão de entrada do clube, uma cancela e uma catraca. Márcia salienta que os 
equipamentos já foram adquiridos e deverão ser instalados até o fim de setembro. O controle de entrada e saída será 
feito através de um leitor biométrico e aumentará a segurança dos frequentadores do clube.

Equipes da AABB‐SL na 

expecta�va da JESAB 2014
As equipes da Associação Atlé�ca Banco do Brasil de 
São Leopoldo não veem a hora de entrar em quadra 
na Jornada Espor�va Estadual das AABBs do RS, 
principal evento de confraternização e prá�cas 
espor�vas entre os abebeanos do Rio Grande do Sul. 
Este ano, o evento será sediado pela AABB de Ijuí, 
entre os dias 26 e 28 de setembro. 
A expecta�va é de que 34 abebeanos representem 
São Leopoldo na Jornada. A cidade estará 
representada nas seguintes modalidades: vôlei de 
quadra masculino e feminino; vôlei de arei 
masculino (dupla); tênis de mesa masculino e 
feminino; e vôlei de areia (quarteto), com equipe 
mista.
Boa sorte!

Novo sistema de informá�ca
A AABB‐SL acabou de comprar um novo sistema de 
informá�ca. De acordo com a presidente Márcia 
Cris�ane Farias, o Sistema Informa�zado para a 
Administração de Clubes (SAC) foi adquirido da 
empresa Forza Informá�ca e deve auxiliar na 
organização e agilizar os processos internos da 
Associação, como cobranças e controle dos cadastros.

Piquete Farroupilha nos dias 19 
a 21 de setembro

Funcionários da Associação Atlé�ca Banco do Brasil de 
São Leopoldo estão organizando para os dias 19, 20 e 21 
de setembro, um Acampamento Farroupilha nas 
dependências do clube. Durante os três dias haverá 
confraternizações em almoços e jantares. Os 
interessados em par�cipar devem avisar com 
a n t e c e d ê n c i a .  I n f o r m a ç õ e s  p e l o  e ‐ m a i l 
saoleopoldo@aabb.com.br;

Gre‐Nal de Bombacha é na AABB São Leopoldo
Está marcado para o dia 21 de setembro, no encerramento do Acampamento 
Farroupilha da AABB‐SL, o tradicional Gre‐Nal de Bombacha. Associados estão 
convidados para assis�r à disputa. O jogo acontecerá na manhã de domingo, no 
campo de futebol sete/society, e haverá churrasco ao meio dia.
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SITE AABB/SL - Agora, a programação e tudo o que acontece na AABB São Leopoldo 
também pode ser visto no site da Associação. Acesse www.saoleopoldo.aabb.com.br e confira.


