Retrospectiva
AABB
2018
AABB

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
ASSOCIAÇÃO
ATLÉTICA

BANCO DO BRASIL

MACEIÓ

Vamos relembrar os principais acontecimentos, bailes,
torneios, comemorações, eventos, de 2018.

Réveillon 2018

Abrindo com chave de ouro o ano o
Réveillon da AABB contou com a presença
da cantora Wilma Araújo e a banda Pla no
em dois grandes shows, queima de fogos e
um delicioso jantar para os associados e
convidados!

Azul&
Branco
O tradicional Baile Azul e Branco foi
comandado pela Orquestra Mac Quinteto com muito
frevo e a presença de passistas animando ainda mais
a folia!

a
v
r
n
a
C a l
Folia!
a
n
Venha Cair
Durante três dias os associados
e seus familiares puderam vir ao clube
e brincar com muita tranquilidade.
O carnaval 2018 da AABB Maceió foi
comandado pelo músico Pell Moraes e
banda Gerações que colocou todo
mundo para dançar ao som de muito
frevo e axé.

Fale Conosco
Central de Negócios
0800 729 0400

Novos
Serviços
de Som
e Wiﬁ
Este ano a AABB passou a u lizar uma nova
sonorização no parque aquá co e área externa, com a
entrada em funcionamento dos novos equipamentos
adquiridos. E também passou a oferecer internet com
maior velocidade no sinal e da área de abrangência da
rede wi-ﬁ.

Atletas Aposentados da AABB Maceió
fazem bonito no CINFAABB

II Encontro Pratas da Casa
da AABB Maceió
Pelo 2º ano o Encontro Pratas da Casa da AABB
Maceió reúne os talentos dos associados do clube.
Tivemos, literatura, escultura, artesanato e
apresentações musicais.

Baile das

Mães

O Baile das Mães da AABB
Maceió foi comandado pela banda
Platino em grande estilo.
Ainda tivemos sorteios de
brindes entre as mães presentes!

ENCAD 2018
O presidente da AABB Maceió e
demais dirigentes de Alagoas, par ciparam
do Encontro de Administradores de AABBs,
realizado nos dias 28 e 29 de abril, na cidade
de Recife, onde foram discu dos diversos
assuntos para melhoria de nossos clubes.
Presidente da AABB Marcos David, o vice-presidente Administra vo da AABB e presidente do
CESABB Alagoas, Clebson Pinheiro, presidente da FENABB, Rene Nunes e demais dirigentes estaduais

E o forró tomou conta do clube na festa mais
nordes na de todas. No palco a banda Skama de
Peixe colocou todo mundo pra arrastar o pé com
clássicos de Luiz Gonzaga, Alceu Valença entre
outros. Ainda teve quadrilha com os associados
pegando o caminho da roça. Eita festa boa danada!!!!

O D i a d o s Pa i s n a A A B B M a c e i ó f o i
comemorado em duas ocasiões. O Baile com a
Orquestra Social Dance e no Domingo, Dia dos Pais.
Com muitas brincadeiras (bingo, jogo de damas,
basquete, etc). Ainda vemos a apresentação musical
com Bebé e seu teclado.

Criação de um grupo
escoteiro na AABB Maceió
Em julho a AABB Maceió convidou os associados para
debater a criação de uma Unidade Escoteira no clube Durante
a reunião foi apresentada a história, os fundamentos e a
estrutura do Movimento Escoteiro, em Alagoas, no Brasil e no
Mundo, rarem todas as dúvidas que surgirem e formarem a
"COMISSÃO DE CRIAÇÃO DO GRUPO ESCOTEIRO".

Torneios
de Futebol
O futebol minicampo teve
diversos torneios ao longo do
ano! Reunindo equipes e
atletas de várias idades.

Luau na AABB
Ao som da banda Fixação o luau da
AABB Maceió foi mais um evento que reuniu
os associados e seus familiares para cur rem
uma noite especial.

Dia das
Crianças
O dia foi comemorado com
uma programação especial para a
criançada com várias a vidades e
brincadeiras. Cama Elás ca, Piscina
de Bolinhas, Castelo Inﬂável,
Futebol de Sabão, Tobogã, etc...
E para ﬁcar ainda mais gostoso teve
distribuição de Crepes, Mini-pizzas,
Pipoca, Picolé e algodão doce.

JESAB 2018
Competição movimenta a AABB Maceió

Foram dois dias de muitas disputas e
confraternização entre as equipes das AABB's de São
Miguel dos Campos, Penedo; Traipu, Viçosa e Maceió,
reunindo mais de 200 pessoas, ente atletas e familiares.

Foram disputas ass modalidades Futebol
minicampo, Futebol de salão, Vôlei 4x4 misto,
Futevôlei, Sinuca, Tênis de quadra, Tênis de
mesa, Dominó e xadrez.

I Encontro da Cerveja Artesanal da AABB Maceió-AL, o AABBEERFEST.
Reuniu os amantes da cevada que puderam se deliciar com vários tipos de cervejas fabricadas
pela Cervejaria DASLAGOAS BREWPUB LTDA.

Torneios de Tênis

A agenda do Tênis foi bastante movimentada, tendo torneios e competições durante o ano inteiro

III Encontro de
Coros de AABB's

Emoção e encantamento no III Encontro
de Coros de AABB’s.
No úl mo sábado a AABB Maceió sediou
o III Encontro de Coros de AABB’s.
O evento reuniu os coros das AABB's
Maceió, Recife, Caruaru, Porto da Folha e
do projeto social Lar da Menina. Foram
várias apresentações emocionantes que
encantaram o público presente. Cada
coro com sua técnica e formato dis ntos.
Músicas do cancioneiro popular como
Luiz Gonzaga e Alceu Valença e clássicos
internacionais de Edit Piaﬁ da MPB como
Milton Nascimento.

Torneios no
Salão de Jogos

Os associados disputaram diversos torneios no
Salão de Jogos ao longo do ano entre eles o de
Tênis de Mesa e sinuca.

JINFAABB 2018

A Roda de Samba trouxe o grupo Papo de
Samba que desﬁlou um repertório repleto de
clássicos do Samba e pagode.
Atletas aposentados da AABB Maceió
participaram do JINFABB 2018

Sorteio Natalino é
show de prêmios
Foram sorteados mais de 60 prêmios
entre eles 15 Tv´s de Led, 15 smartphones, 08
motos e 10 carros 0km. Fazendo a alegria dos
sortudos!

Fique sempre informado das nossas atividades!
aabbmaceio.com.br

aabbmaceio

aabbmaceio.al

maceio@aabbmaceio.com.br

(82) 3311 1151

Confraternização
dos Funcionários
da AABB Maceió

Palavra do
Presidente
Prezados Associados,
Estamos chegando ao ﬁnal de mais uma etapa.
É muito bom olhar para trás e veriﬁcar que o
trabalho realizado só foi possível porque
contamos com sua parceria.
Esperamos que as realizações alcançadas sejam
sementes plantadas para con nuar oferecendo
mais diversão, mais lazer e a sa sfação de bons
momentos juntos.
Desejamos, em nome dos que fazem a AABB
Maceió, um Feliz Ano Novo.

Marcos David, Presidente da AABB Maceió

