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SOCIAL
25/04 – Jantar Temático – “Uma Noite em Moulin Rouge”

10/05 – Jantar-Baile de Aniversário

CULTURAL
07/06 – Baile à Gaúcha

MAIOR IDADE
12 a 15/05 – XVIII Semana do Aposentado
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JANTAR NO CLIMA
MOULIN ROUGE

Inspirada no clima francês, a AABB 
promoverá, na noite de 25 de abril, a 
edição de 2014 do Jantar Temático. 
Com o tema “Une Nuit au Moulin 
Rouge”, o evento contará com cardá-
pio típico, que será servido a partir das 
21h, e apresentação de Cancan do 
Estúdio de Dança Paulo Pinheiro, às 
23h. A decoração diferenciada nas 
cores preto e vermelho e com direito a 
muitas luzes surpreenderá os convida-
dos. Além disso, o chef internacional 
Mamadou Sène participará da elabo-
ração da sobremesa. Os convites esta-
rão disponíveis para venda a partir do 
dia 20 de março, na Central de Relacio-
namento do Clube. O valor para asso-
ciados é de R$ 60,00 e não associados, 
R$ 85,00. Cardápio elaborado pela 
Confraria de Gourmets do Clube.

O traje pode ser esporte ou típico 
para aqueles que estiverem interessa-
dos em entrar no clima da festa. Infor-
mações pelo telefone (51) 3243.1001.

 

GRANDE BAILE PARA COME-
MORAR 71 ANOS DE HISTÓRIA

Na noite de 10 de maio, a AABB 
realizará o Jantar-Baile de Aniver-
sário – 71 anos, no Salão Ipanema. 
Todos estão convidados para brin-
dar em alto estilo. Na programa-
ção do evento haverá o jantar, às 
21h, e o show Elvis Celebration in 
Concert, com a Banda Má�a de 
Memphis, às 23h, após DJ.

 A venda dos convites se iniciará 
no dia 7 de abril, na Central de 
Relacionamento.

AABB PROMOVE A XVIII 
SEMANA DO APOSENTADO

Entre os dias 12 e 15 de maio, a 
semana será de intensas atividades 
direcionadas para o público da 
maior idade. Completando 18 
edições de sucesso, a Semana do 
Aposentado de 2014 conta com 
uma programação variada, que 
inclui aulão de zumba e funcional, 
torneios de bocha, futebol, tênis, 
pontinho, sinuca, vôlei e biriba. Para 
encerrar a agitação da semana, no 
dia 15 de maio, às 13h, o Salão Pôr 
de Sol servirá como ponto de reen-
contro para o grupo da maior idade, 
com o tradicional almoço da caixi-
nha. Os interessados em participar 
desta confraternização podem 
adquirir seu ingresso na Central de 
Relacionamento, pelo valor de R$ 
30,00.

DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL
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ESPORTE
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05/04 – Campeonato Gol a Gol – 1ª Etapa
05/04 – Copa do Mundo dos Peladeiros
06/04 – II Torneio de Vôlei Duplas de Areia Masculino
12/04 – Copa do Mundo dos Peladeiros
26/04 – Jemab (Estância Velha)
26 e 27/04 – IV Copa AABB de Vôlei Feminino (Infanto)

 CONVÊNIO COM A STILLO NATA-
ÇÃO TRAZ MAIS VANTAGENS PARA 

OS ASSOCIADOS

   Para continuar oferecendo conforto 
aos associados, a AABB Porto Alegre 
renovou 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. 

Os benefícios são a isenção da taxa de 
matrícula e desconto de até 15%. Para a 
efetivação da matrícula do associado, 
basta levar a carteirinha ou o compro-
vante de mensalidade.  

COPA DO MUNDO DOS
 PELADEIROS

   2014 é ano de Copa do Mundo 
também na AABB! Os peladeiros de 
plantão já podem separar as suas 
chuteiras, pois a competição vai 
começar! 

Os jogos acontecerão aos sábados, a 
partir das 14h30min, a partir do dia 5 
de abril, no campo da Associação. A 
competição é aberta para associa-
dos com idade superior a 17 anos.

AABB REALIZA JAMBOREE DE 
VÔLEI

Um evento diferente e divertido que 
tem como principal objetivo integrar 
os atletas do vôlei. Assim será o 
Jamboree de Vôlei, que acontecerá no 
dia 10 de maio nas quadras do Ginásio 
da AABB Porto Alegre. 

Os interessados podem realizar sua 
inscrição no Departamento de Espor-
tes do Clube pelo telefone (51) 
3243.1032 ou através do email espor-
tes@aabbportoalegre.com.br. Não 
�que  de fora!

   



TRAGA SUA FAMÍLIA PARA
 O CLUBE

Convide seu parente de até 3º grau 
para associar-se ao Clube com 
vantagens.

A AABB oferece condições espe-
ciais para aproximar ainda mais a sua 
família do Clube. Con�ra quem 
também pode aproveitar com você:

- �lhos de titulares com idade entre 
24 e 30 anos;

- namorado(a) ou noivo(a) de seus 
dependentes (até 30 anos);

- parentes de até 3º grau em linha 
ascendente (�lhos, netos e bisnetos 
com até 30 anos).

Aproveite! Mais informações na 
Central de Relacionamento da AABB 
ou pelo telefone (51) 3243. 1001.

 

  

PROGRAMA FIDELIDADE

Com o objetivo de estabelecer novas 
formas de interação com seus associa-
dos, a AABB desenvolveu um programa 
de �delidade que irá proporcionar a 
troca de pontos adquiridos no Clube 
por prêmios especiais da AABB. 

Cada R$ 1,00 investido nos serviços e 
produtos da Associação irá equivaler a 
três pontos, que poderão ser acumula-
dos por até 12 meses. Após esse prazo, 
os pontos estarão prescritos. Cabe 
enfatizar que os pontos e a lista com-
pleta de prêmios podem ser visualiza-
dos pelo site aabbportoalegre.com.br 
na área restrita do associado. Para 
conferir o regulamento, basta acessar o 
mesmo endereço eletrônico, na aba 
Institucional.

Os pontos acumulados são pessoais e 
intransferíveis, não constituindo valor 
monetário nem negociável. Para saber 
mais informações, entre em contato 
com a Central de Relacionamento 
através do telefone (51) 3243.1001. 

NÃO ESQUEÇA!
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TEMPORADA DE PISCINAS

Com o �nal do verão, se aproxima 
o término da temporada de piscinas 
do Clube. O parque aquático da 
AABB será fechado no dia 21 de 
abril. Vale lembrar que o horário de 
funcionamento das piscinas é até às 
20h.

 


