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AABB Maceió 
reúne equipes 
do nordeste na 
JERAB 2019
 No próximo fim de semana, 
05 e 06 de outubro, a AABB Maceió 
irá sediar a JERAB 2019 – Nordeste I 
- Jornada Regional de AABBs. O 
evento irá reunir os estados de 
A l a g o a s ,  S e r g i p e ,  B a h i a , 
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande 
do Norte. Participam da jornada os 
c a m p e õ e s  e s t a d u a i s  d a s 
modalidades OFICIAIS das JESABs.

Modalidades disputadas:

Maceió - AL

CONSELHO ESTADUAL DE AABBs
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O Nordeste seO Nordeste se
encontra aqui!encontra aqui!
O Nordeste se
encontra aqui!

05 e 06 de outubro

JERAB NORDESTE I

Ao todo, 29 AABBs e 550 atletas disputarão as seguintes modalidades: Futebol minicampo 
supermaster; Futebol minicampo máster; Futebol minicampo adulto; Vôlei de areia 
masculino; Vôlei de areia feminino; Tênis simples masculino, Tênis de mesa masculino; 
Futsal masculino; Tênis de mesa feminino; Voleibol feminino; Sinuca; Vôlei de areia 4X4 
misto; Xadrez e dominó

Serão dois dias de muitas disputas esportivas e muitas confraternizações entre os 
participantes, com apresentações musicais no sábado, com o grupo: ROSAS do SAMBA a 
partir das 13h no espaço ”O redondo” e no domingo, 06/10 apresentação do casal Sandro e 
Lane e seu teclado.

O presidente do CESABB Alagoas Clebson Pinheiro ressalta a importância do evento ser 
realizado em nossa capital. “A jornada esportiva é um grande momento de confraternização 
entre os associados do sistema AABB e além disso para nós é um grande incentivo para o 
turismo com a presença de tantos atletas e familiares em nosso estado.” Afirmou Clebson.
A diretoria da AABB juntamente com a FENABB e o CESABB Alagoas vem se empenhando 
para que a jornada seja realizada da melhor forma possível. “Estamos todos preparados e 
empenhados para realizar um grande evento, recebendo de braços abertos os atletas e 
familiares que vierem participar da JERAB 2019”, conclui Marcos David, presidente da 
AABB Maceió.



No dia 12 de outubro traga seu filho para se divertir na 
AABB Maceió!

Estamos preparando um dia especial com muitas 
brincadeiras e diversão.

Ÿ Cama Elástica,
Ÿ Piscina de Bolinhas,
Ÿ Castelo Inflável, Futebol de Sabão
Ÿ Tobogã, etc...
Ÿ Várias Atividades Esportivas
Ÿ Distribuição de Crepes, Mini-pizzas,
Ÿ Pipoca, Picolé e algodão doce.



Fique sempre informado das nossas atividades!

aabbmaceio.com.br (82) 3311 1151aabbmaceio maceio@aabbmaceio.com.braabbmaceio.al

Agenda Esportiva Setembro

03 a 12

05

06

16

17 a 21

24 a 30

Torneio de Tênis de Quadra Simples – Aberto Etapa da Federação

JORNADA REGIONAL DE AABBs-JERAB

JORNADA REGIONAL DE AABBs-JERAB

Torneio de Sinuca Profissional

Jornada Nacional de Funcionários do Banco do Brasil da  �va -JENAF (São Paulo/SP)

Jornada Regional dos Aposentados do Banco do Brasil -JINFAABB (Aracaju/SE)
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ROSAS do SAMBA
05/10 às 13h Sandro e Lane

06/10 às 13h

Espaço (O Redondo)

Reformas das piscinas
concluídas!

 Reformas das piscinas média e  Reformas das piscinas média e 
pequena foi concluída e a partir desse pequena foi concluída e a partir desse 
sábado estarão liberadas para o sábado estarão liberadas para o 
deleite de nossos associados. deleite de nossos associados. 

Foram três piscinas reformadas em Foram três piscinas reformadas em 
menos de um ano!menos de um ano!

 Reformas das piscinas média e 
pequena foi concluída e a partir desse 
sábado estarão liberadas para o 
deleite de nossos associados. 

Foram três piscinas reformadas em 
menos de um ano!

 As obras da quadra de tênis coberta 
estão em fase de conclusão. 
 Logo, ela estará pronta para ser 
utilizada por nossos atletas associados!
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