
Neste fim de semana prolongado, de 13 a 15 de novembro, será realizada a JESAB 2021 (Jornada Esportiva Estadual de AABBs) na

AABB Pará de Minas. Participam do evento as AABBs campeãs das JEMABs (Jornadas Esportivas Microrregionais), além da AABB

sede da competição e AABB-BH. A competição faz parte do calendário anual da FENABB (Federação Nacional das AABBs) e não

foi realizada em 2020 por causa da pandemia. 

Nossa AABB estará presente com uma delegação de mais de cem associados, dos quais 90 atletas distribuídos nas modalidades

futebol minicampo masculino (categorias adulto, máster e supermáster), futebol de salão masculino, voleibol feminino, vôlei de

areia 4x4 misto, vôlei de areia livre (masculino e feminino), futevôlei masculino, truco, tênis simples (masculino e feminino),

tênis de mesa masculino, sinuca e xadrez.

Estão inscritas cerca de 30 AABBs de todas as regiões de Minas Gerais, totalizando mais de 510  atletas. Quem quiser consultar

as tabelas e acompanhar os resultados dos jogos pode baixar o APP FENABB/Craque Comunicação, disponível na Play Store e

torcer pelos nossos atletas. Boa viagem e boa sorte a nossa delegação.

IV FESTA DO ESPORTE 

Marquem na agenda, pois temos um encontros
marcado em nossa casa

 Data: 28 de Novembro- Domingo
 A partir das 13h
 Salão Social da AABB-BH

INGRESSOS:
✔ Crianças até 10 anos não pagam, entrada e
bebidas .
✔ Crianças de 11 a 17 anos, R$20,00 .
✔ Adultos, R$50,00.

Show ao vivo com a banda
@bandachevettehatch
Ingressos disponíveis a partir de quinta-feira no
departamento de esportes.

Este é um canal de comunicação semanal com o intuito de 
divulgar eventos, atividades esportivas e informações de
interesse. Você receberá o informativo às quartas-feiras.

Edição de  10 de  Novembro de 2021. 

 
INFORMATIVO AABB 

AABB-BH disputa JESAB em Pará de Minas

AABB-BH
abrirá na
próxima

segunda, dia 15,
feriado da

Proclamação
da República,
de 8 às 18h, e
fechará na

quarta, dia 17.


