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PARA LEMBRAR

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 fo 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 Piquete 
Farroupilha da AABB‐SL, o tradicional Gre‐Nal de Bombacha. Associados estão 
convidados para assis�r à disputa. O jogo acontecerá às 10 horas de domingo, no 
campo de futebol sete/society, e haverá churrasco ao meio dia.

IMPORTANTE ‐ AABB‐SL terá 
cancela e catraca na entrada do clube
A presidente da AABB‐SL, Márcia Cris�ane Farias, informa aos 
associados que, até o fim do mês de 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.

Em assembleia, AABB‐SL elege conselhos para o próximo triênio

Dia 28 de agosto, 
associados da 
Associação Atlética 
Banco do Brasil São 
Leopoldo reuniram-se 
para a eleição dos 
Conselhos de 
Administração, 
Deliberativo e Fiscal, 
que estarão à frente da 
entidade nos próximos 
três anos.  
Encabeçando a única 
chapa inscrita, Márcia 
Cristiane Farias 
continuará na 
presidência no triênio 
2015/2017.

Os conselhos para o 
próximo triênio ficaram 
assim constituídos:

Conselho Deliberativo   

Titulares Suplentes 

Laura Luciane Cezimbra Correa Carlos Romano Sarconi 

Jorge Luiz Soares Leonice Brandenburg 

Sérgio Anschau Carla Dahmer Steffenon 

Alex Ricardo Witt   

Eder Martins Batista   

  Conselho Fiscal   

Titulares Suplentes 

Guilherme Ferraz de Almeida Galeazi Leila de Moura Marques 

Adriano Gonçalves Pasqualim Flávio Luis Teixeira 

Sonia Ana Spessato Luis Neri da silva 

  Conselho de Administração   
Presidente do Conselho de 
Administração Márcia Cristiane Farias 

Vice-Presidente Administrativo Maurício Moraes 

Vice-Presidente Financeiro Filipe Rostirolla Lakus 

Vice-Presidente Social Maria Orieta Vione 

Vice-Presidente Desportivo João Paulo Descovi e Everton Scherer 

Repres. BB Conselho Fiscal Ivanor Colombo 

 

Boa no�cia
Mais um projeto da AABB São Leopoldo foi aprovado pelo Ministério do Esporte e publicado no Diário Oficial da 
União: a construção de uma academia ao ar livre. Com este aval, o projeto entra na fase de captação de recursos. Estes 
recursos podem ser provenientes também de pessoa �sica e aba�do 100% no imposto de renda, desde que não passe 
de 6% do imposto anual devido. Interessados em patrocinar mais esta inicia�va da AABB‐SL podem buscar maiores 
informações na secretaria do clube.

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.

ESPAÇO BANCO DO BRASILESPAÇO BANCO DO BRASIL

As suas ideias merecem mais espaço do que uma folha de 
papel. Inscreva-se no Programa de Patrocínios 2015-2016 do 
BB. É rápido e fácil! 
Acesse: www.bb.com.br/patrocinio 

Chegou o BB Solução de Dívidas. Uma ferramenta inovadora 
do Banco do Brasil que vai facilitar a sua vida financeira. Nela, 
você pode consultar, gerenciar e renegociar suas dívidas. E o 
melhor de tudo: sem sair de casa. 
Acesse: www.bb.com.br/bbsolucaodedividas. 

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


