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SOCIAL

07/08 - Curso Rápido Sobremesas Internacionais

16/08 - XXVII Chá Bene�cente

CULTURAL
07 a 20/09 - Acampamento Farroupilha

AGENDA

INFORMATIVO
AABB PORTO ALEGRE
JULHO - 2014

ENCONTRO DA SOLIDARIEDADE

Integrando as atividades socioam-
bientais previstas na programação 
pré-dèbut, as debutantes da AABB 
Porto Alegre participam, na tarde de 
16 de agosto, do XXVII Chá Bene�cen-
te. 

A partir das 15h30min, muitas 
atrações estão previstas, entre elas um 
des�le de modas e sorteio de brindes. 
O ingresso terá valor único de R$ 
25,00. É importante ressaltar que a 
arrecadação líquida do XXVII Chá 
Bene�cente será doada a entidades 
carentes, sob a coordenação do Grupo 
Bem-Me-Quer e da APAE.

AABB PROMOVE CLUBE DA 
LEITURA

Que tal compartilhar o que você 
está lendo com outros amantes da 
leitura? Com este intuito, a AABB 
Porto Alegre irá realizar o Clube de 
Leitura da Biblioteca Eduardo 
Haute. Na ocasião, associados e 
não associados poderão debater 
suas leituras em reuniões descon-
traídas, indicar livros e receber 
dicas. 

Os membros do Clube se encon-
trarão pela terceira vez, no dia 30 
de agosto, das 15h às 17h, na Sala 
Morro do Osso. Para inscrições e 
mais informações, os interessados 
devem ligar para (51) 3243.1042.

ESTÃO ABERTAS AS INSCRI-
ÇÕES PARA O CURSO 

AABB CHEFS

Já estão abertas as inscrições para 
o curso AABB Chefs de 2014 para a 
turma do segundo semestre. O 
curso para iniciantes será nos meses 
de agosto a outubro e acontecerá 
sempre às segundas-feiras, das 20h 
às 22h30min, no Espaço Gourmet. 
Sob a orientação da professora 
Glaucia Gouveia, os alunos apren-
derão lições básicas de cozinha: 
molhos, temperos, massas, carnes e 
como lidar com os utensílios.

Para os associados, o valor do 
curso é de R$ 435,00, para os não 
associados, R$ 627,00. O investi-
mento inclui material didático, certi-
�cado de conclusão, túnica, chapéu, 
luvas, degustação dos pratos elabo-
rados em aula e evento de formatu-
ra. Garanta já a sua vaga! Faça a sua 
inscrição na Central de Relaciona-
mento do Clube. Mais informações 
pelo telefone (51) 3243.1001
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16 e 17/08 - Torneio Duplas Tênis
16 e 17/08 - Copa AABB de Patinação
06 e 13/09 - Copa Caburé de Futebol 7

COPA AABB DE PATINAÇÃO

 Nos dias 16 e 17 de agosto, as patinado-
ras da AABB participarão da 3ª Copa de 
Patinação.  A competição acontecerá a 
partir das 10h, no Clube Campestre 
Macabi (Av. Coronel Marcos, 1345). Nas 
edições anteriores, mais de 100 atletas 
de escolas convidadas marcaram 
presença no evento. 

  Para quem quiser prestigiar as apresen-
tações, basta adquirir o ingresso na hora 
pelo valor de R$ 5,00. Atualmente, a 
Equipe de Competição de Patinadoras 
da AABB conta com 60 integrantes.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 
TORNEIO DUPLAS DE TÊNIS

Nos dias 16 e 17 de agosto irá ocor-
rer mais uma edição do Torneio 
Duplas de Tênis na AABB Porto 
Alegre. O evento acontecerá das 
8h30min às 20h, nas quadras de 
tênis do Clube.

 As inscrições estão abertas e podem 
ser feitas através do site aabbportoa-
legre. com.br, no banner Eventos 
Esportivos. Participe! 

CAPOEIRA TEM NOVOS 
HORÁRIOS

  A AABB Porto Alegre oferece novos 
horários para as aulas de capoeira, 
com Je�erson Ferri, nas dependências 
do Clube. Mestre em capoeira, o 
educador e praticante há mais de 25 
anos é coordenador do trabalho na 
Escola de Capoeira Água de Beber. Se 
você ainda não conhece a modalida-
de, esta é uma ótima oportunidade. 

  Os encontros acontecem sempre nas 
quartas e sextas-feiras, às 10h45min e 
às 15h30min, na Academia. Para mais 
informações, entre em contato com a 
Central de Relacionamento da AABB 
pelo telefone (51) 3243.1001.

   



PROGRAMA FIDELIDADE AABB

Troque pontos por produtos da 
AABB! Cada R$ 1,00 em pagamentos 
vale 3 pontos. Para conferir o saldo e 
as premiações, o associado deve 
acessar a área restrita, informando 
seus dados cadastrais no site 
www.aabbportoalegre.com.br.

 Vale lembrar que as pontuações 
têm validade de um ano subsequen-
te ao da compra, sendo zeradas após 
esta data. Con�ra o regulamento 
disponível na página virtual do Clube 
e saiba mais!

 

  

“EU QUERO TER UM MILHÃO 
DE AMIGOS E BEM MAIS 

FORTE PODER CANTAR....”

Para aproximar ainda mais os 
associados dos seus amigos, a 
AABB promove mais uma edição 
da campanha Rede de Amigos. O 
abebeano que indicar um amigo e 
este se associar será contemplado 
com uma mensalidade, e ainda 
poderá concorrer ao sorteio de 
uma Smart TV LED 32” (válido para 
associados que indicarem três ou 
mais amigos). 

A ação é válida até 31 de outubro 
de 2014 para associados ativos e 
em dia ao quadro social.  Para 
visualizar o regulamento, acesse 
aabbportoalegre.com.br, na aba 
Institucional. Mais informações 
pelo telefone (51) 3243.1001.

CADERNO DE NEGÓCIOS DA 
AABB 

Informamos aos associados que 
estão disponíveis para retirada na 
Central de Relacionamento do 
Clube os cadernos de negócios. 
Cada associado tem direito a um 
exemplar por matrícula. Não deixe 
de pegar o seu!

NÃO ESQUEÇA!
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