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SOCIAL
12/06 – Noite dos Namorados 

CULTURAL
18/06 – Grande Tertúlia
12/06 a 19/07 - XVII Semana Cultural
28/06 - Festa de São João
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AABB SE PREPARA PARA FESTA 
DE SÃO JOÃO

Sábado, 28 de junho, é dia de 
celebrar o São João com a família e os 
amigos nos jardins da AABB Porto 
Alegre. Para a festa, estão previstas 
brincadeiras típicas, como pescaria, 
cadeia e rabo do burro, fogueira e 
show com a banda de forró Maria 
Bonita. O ingresso para os associados 
é apenas um agasalho. 

As doações serão encaminhadas ao 
programa AABB Comunidade, que 
hoje atende a cerca de 170 crianças 
em risco de vulnerabilidade social. 
Para os não associados, o preço é de 
R$ 15 e R$ 7,50 para maiores de 60 
anos. Crianças de até seis anos não 
pagam.

t A festa contará com apoio da Da 
Colônia Alimentos Naturais.

 

GRANDE TERTÚLIA NATIVISTA 
É NA AABB, TCHÊ!

Peões e prendas de todas as 
querências já estão preparados 
para a Grande Tertúlia Nativista, 
essa grande festa que valoriza a 
cultura e o bem-estar do povo 
gaúcho. A festa contará com os 
artistas Antonyo Rycardo, João de 
Almeida Neto, Pepeu Gonçalves, 
João Sartone, Marco Aurélio 
Vasconcellos, Os Posteiros, Shana 
Muller e Felipe Barreto. A Grande 
Tertúlia irá acontecer no Salão Pôr 
do Sol, no dia 18 de junho. Para 
participar da festa e desfrutar das 
atrações do evento, basta trazer, 
juntamente com o ingresso, dois 
quilos de alimentos não perecíveis 
e chegar às 20h. Além das 
atrações, você também irá sabore-
ar um belo Jantar Campeiro, 
lembrando o gosto dos pampas.

 Os ingressos para o evento estão 
disponíveis na Central de Relacio-
namento da AABB pelo valor de R$ 
30. 

SEMANA CULTURAL VAI 
AGITAR O MÊS DE JULHO NA 

AABB

Mais uma edição da Semana Cultu-
ral da AABB está chegando. O 
evento, que está na sua 17ª edição, 
já se tornou referência e promete 
esquentar o mês de julho no Clube. 
Entre os dias 12 e 19, diversas 
atrações e atividades movimenta-
rão os associados e os amantes das 
artes. 

O destaque deste ano vai para a 
peça Inimigas Íntimas, que irá 
render boas risadas aos convidados.  
Em cena, estão Ingra Liberato e 
Fernanda Carvalho Leite, dirigidas 
por Néstor Monastério. Mais infor-
mações pelo telefone (51) 
3243.1001.

DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL
(51) 3243.1068

SOCIAL
CULTURAL
MAIOR IDADE

Associados: R$ 20,00
Não associados: R$ 40,00

Valores:



AABB SE PREPARA PARA FESTA 
DE SÃO JOÃO

Sábado, 28 de junho, é dia de 
celebrar o São João com a família e os 
amigos nos jardins da AABB Porto 
Alegre. Para a festa, estão previstas 
brincadeiras típicas, como pescaria, 
cadeia e rabo do burro, fogueira e 
show com a banda de forró Maria 
Bonita. O ingresso para os associados 
é apenas um agasalho. 

As doações serão encaminhadas ao 
programa AABB Comunidade, que 
hoje atende a cerca de 170 crianças 
em risco de vulnerabilidade social. 
Para os não associados, o preço é de 
R$ 15 e R$ 7,50 para maiores de 60 
anos. Crianças de até seis anos não 
pagam.

t A festa contará com apoio da Da 
Colônia Alimentos Naturais.

 

ESPORTE
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ESPORTE

DEPARTAMENTO DE ESPORTES
(51) 3243.1032
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21/07 a 1º/08 - AABB Kids Inverno

AABB KIDS INVERNO

 Com a chegada da estação mais fria do 
nosso calendário, a AABB Porto Alegre 
traz uma boa opção para não deixar a 
criançada desanimada em casa. Entre os 
dias 21/07 e 1º/08, será oferecido o AABB 
Kids Inverno, de segunda a quinta-feira, 
das 13h30min às 18h, na sede do Clube. 
Nas sextas-feiras, estão previstos 
passeios. 

  O AABB Kids Inverno é um espaço infan-
til para crianças de 4 a 12 anos, associa-
das e não associadas, e que tem como 
objetivo entreter e divertir a gurizada. 
Como cada criança tem as suas necessi-
dades, no AABB Kids, os pequenos parti-
cipam de atividades esportivas, culturais 
e recreativas. Por isso, não perca tempo, 
inscreva já seu �lho. Os pequenos, certa-
mente, vão adorar! 

  Mais informações na Central de Relacio-
namento pelo telefone (51) 3243-1001. 
As vagas são limitadas.

A CAPOEIRA INTEGRA AS 
MODALIDADES DA AABB

 Você sabia que a AABB Porto Alegre 
oferece aulas de capoeira com Je�er-
son Ferri nas dependências do 
Clube? Mestre em capoeira, o educa-
dor e praticante há mais de 25 anos é 
coordenador do trabalho na Escola 
de Capoeira Água de Beber. Se você 
ainda não conhece a modalidade, 
esta é uma ótima oportunidade. 

 Para mais informações, entre em 
contato com a Central de Relaciona-
mento da AABB pelo telefone (51) 
3243.1001.

CONVÊNIO COM A 
STILLO NATAÇÃO 

 Com a chegada do inverno e para 
continuar oferecendo conforto aos 
associados, a AABB Porto Alegre ofere-
ce o convênio com a Stillo Natação 
Zona Sul. Através do programa de 
relacionamento AABB +, o abebeano 
que tiver interesse em realizar natação 
tem direito a valores especiais. 

 O benefício pode variar entre 15 e 
25% de desconto. Para saber mais 
informações, acesse stillonatacaozs.-
com.br.

   



CONCURSO FOTOGRÁFICO 
“DECLARE SEU AMOR PELA ZONA 

SUL”: 
ESCOLHA A SUA FAVORITA!

A terceira edição do Concurso Foto-
grá�co “Declare seu amor pela Zona 
Sul” foi um sucesso, com 33 fotos 
inscritas, que retratam o charme 
único e o amor por essa região da 
capital gaúcha.

 Devido ao grande número de belos 
trabalhos, foram escolhidas, pelos 
pro�ssionais da Escola de Fotogra�a 
Projeto Contato, 15 fotos para 
concorrer à premiação �nal. As dez 
mais votadas participarão de uma 
exposição itinerante na AABB e no 
Shopping Paseo Zona Sul, e os três 
primeiros colocados receberão a 
premiação �nal. 

As votações para eleger os três 
grandes vencedores já começaram e 
vão até o dia 9 de julho. Acesse o site 
aabbportoalegre.com.br e vote na 
sua foto preferida!

 

  

COMPARTILHE CADA 
MOMENTO  COM SEUS 

AMIGOS!

Chegou mais uma edição da 
promoção Rede de Amigos! O 
abebeano que indicar um amigo 
será contemplado com uma men-
salidade, 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 de 9 de junho a 31 
de outubro de 2014, para associa-
dos ativos e em dia ao quadro 
social. Para visualizar o regulamen-
to da campanha, acesse aabbpor-
toalegre.com.br, na aba Institucio-
nal.

 Mais informações pelo telefone 
(51) 3243.1001.

AABB COMUNIDADE NO NOTA 
FISCAL GAÚCHA

“Gostaria de colocar o CPF na 
nota?” Certamente, você já ouviu 
essa pergunta em seu supermercado 
preferido. E você tem um bom 
motivo para responder sim: o AABB 
Comunidade Porto Alegre está 
cadastrado no programa Nota Fiscal 
Gaúcha. Desse modo, �cou fácil 
contribuir com o projeto que visa a 
assistir crianças em risco de vulnera-
bilidade social de forma simples e 
rápida. Ao realizar o cadastro no 
Nota Fiscal Gaúcha, o cidadão indica 
quatro instituições, uma em cada 
segmento: educacional, saúde e 
assistencial, sendo que a quarta 
entidade deve ser de outro municí-
pio, em um desses segmentos. O 
AABB Comunidade Porto Alegre está 
cadastrado no programa como 
entidade assistencial. Para efetuar o 
cadastro, acesse nfg.sefaz.rs.gov.br. 
As crianças envolvidas no projeto 
contam com sua participação! 

Mais informações pelo telefone (51) 
3243.1015.

NÃO ESQUEÇA!
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