
	  

	  

	  

PROGRAMAÇÃO OFICIAL  
 
Dia 05 de abril - sábado 

15h00 - Congresso Técnico – Salão Principal da AABB- próximo ao ginásio 
18h30 - Cerimônia de Abertura – Campo ‘C’ AABB 
20h00 - Coquetel de Abertura – Espaço do CAABBANA – próximo aos campos 
 

Dia 06 de abril - domingo 

08h00 - Início das Competições Esportivas (futebol, sinuca, tênis e voleibol) 
15h00 às 18h00 - Continuação das competições de Futebol    
 

Dia 07 de abril - segunda-feira 

08h00 - Competições Esportivas (futebol, sinuca, buraco, tênis e voleibol) 
09h30 - Congresso Técnico da Natação – Salão Principal da AABB 
10h30 - Congresso Técnico do Atletismo – Salão Principal da AABB 
10h30 às 12h30 - Piscina liberada para treino dos atletas participantes da Natação 
15h00 às 18h00 - Continuação das competições de Futebol 
 

Dia 08 de abril - terça-feira 

08h00 - Competições Esportivas (futebol, sinuca, tênis, voleibol, truco, dominó, futebol de mesa, 
natação e buraco) 

09h30 - Provas de Natação (piscina liberada p/ aquecimento das 08h às 09h) 
 

Dia 09 de abril - quarta-feira 

08h00- Competições Esportivas (futebol, sinuca, tênis, voleibol, truco, buraco e tênis de mesa) 
08h00 - Prova de Atletismo – circuito dentro dos campos “C” e “D” da AABB - 3000m feminino e 

4000m masculino. 
20h00 - Noite de Confraternização 

- Ingressos: até o dia 08 de abril R$ 45,00, dia 09 de abril R$ 50,00 
- Local: Espaço do CAABBANA – próximo aos campos 
- Atração regional: Andréia Rizzo 
- Atração nacional: Michael Sullivan 
- Incluso: cerveja, refrigerante, água, buffet coquetel e jantar. 

 
Dia 10 de abril - quinta-feira 

Folga geral para turismo na região (não haverá atividades na AABB) 
 

Dia 11 de abril - sexta-feira 

08h00 - Competições Esportivas (futebol, sinuca, tênis e voleibol) 
 

Dia 12 de abril - sábado  

08h00 - Finais das competições (futebol, sinuca, tênis, voleibol) 
12h30 - Cerimonial de Encerramento e Premiação 
       Buffet: Churrasco, cerveja, refrigerante e água 

Local: Espaço do CAABBANA – próximo aos campos 



	  

	  

 
	  


