DUDU E TUCA FIRMAM PARCERIA COM O CLUBE AABB

NOVOS BLOCOS DE SAÍDA
A escola de natação de Marilia Dudu / Tuca através dos empresários Eduardo Sumida e
Francisco Lopes, firma parceria com o tradicional clube AABB (Associação Atlética Banco do
Brasil) que fica na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes 1.000, em frente ao Bosque Municipal e hoje
é presidido pelo empresário Joaquim Cortez.
O clube AABB a partir do mês de Dezembro de 2012 começa a atender a população em
geral com aulas de Natação e Hidroginástica para sócios e não sócios com preços bem
acessíveis e promoções de inauguração. A piscina tem 25 metros e será aquecida.
Os atletas da Dudu Acqua Center que tem uma parceria com o Esporte Clube Pinheiros
de São Paulo passarão a treinar diariamente na AABB e a escola promete fazer peneira na
cidade para descobrir novos nadadores interessados em competir.

PANORAMICA DA PISCINA DE 25M

“Há muito tempo estamos pensando em uma unidade II e esta parceria com a AABB
veio em boa hora, pois é um clube sério e tradicional em Marilia.” Eduardo Sumida –
empresário.
O publico alvo será desde crianças a partir de 07 anos ate adultos, com horários
flexíveis ministrados por profissionais capacitados, mantendo o mesmo padrão de qualidade
que a população já conhece na academia.

MATRICULAS ABERTAS!
O clube já conta com escolinha de futebol e voleibol e agora recebe um grande
investimento na área da natação para promover ainda mais o esporte em nossa cidade e
oferecer mais uma opção para que queira aprender a nadar e melhorar a qualidade de vida
O professor Eduardo Sumida que é presidente da Liga Paulista de Natação ira
promover a IX Etapa da LPN, dia 15 de Dezembro a partir das 08hs00, nas de pendências do
clube a fim de inaugurar com chave de ouro esta nova parceria, prometem participar mais de
20 cidades e 350 atletas do interior do Estado e para 2013 haverá muitas novidades diz
Sumida.
As matriculas já estão abertas na secretaria do clube, as vagas serão limitadas e
algumas promoções são temporárias, maiores informações na própria secretaria do clube ou
através do telefone (14) 33062524.

