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SOCIAL
06/12 - Garden Party

 

CULTURAL
17/01 - O�cina de Férias com T de Tati

 

MAIOR IDADE
04/12 - Almoço de Natal de Aposentados

 

GERAL
13/12 - Festa de Ntal

AGENDA
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AABB E VOCÊ 
“NA ILHA DA FANTASIA”

A Festa de Natal da AABB Porto 
Alegre, que neste ano tem como tema 
o Natal na Ilha da Fantasia, acontecerá 
no dia 13 de dezembro, das 16h às 
21h. A grande surpresa �ca por conta 
da chegada do Papai Noel. O evento 
terá uma programação diversi�cada e 
cheia de atividades: praça de alimen-
tação, sorteio de brindes, brincadeiras 
e muita diversão.

 
A entrada para associados com a 

mensalidade em dia, crianças de até 4 
anos e adultos acima de 60 anos será 
gratuita. 

Já os ingressos para não associados 
custam R$ 35,00 para crianças de 5 a 
12 anos e R$ 65,00 para quem tem de 
13 a 59 anos.

 

OFICINA DE FÉRIAS DA BIBLIO-
TECA EDUARDO HAUTE

No dia 17 de janeiro a AABB Porto 
Alegre promove a O�cina de com T 
de Tati. A atividade é direcionada 
para crianças com idade mais de 5 
anos e acontecerá na Sala Morro do 
Osso, das 14h30min às 16h30min.  

O valor do ingresso para associa-
dos é de R$ 15,00 e, não associados, 
R$ 25,00. As inscrições são limitadas 
e podem ser feitas na Biblioteca 
Eduardo Haute. Participe!

 

UM ALMOÇO ESPECIAL PARA 
ENCERRAR O ANO

No dia 4 de dezembro, quinta-feira, 
o Grupo da Maior Idade irá realizar 
mais uma edição do já tradicional 
Almoço de Natal. 

O evento, que conta com o apoio da 
ANABB, ocorrerá no Salão Pôr do Sol, 
a partir das 13h. Cabe ressaltar que as 
bebidas (chope, água e refrigerante) 
estão inclusas no valor do ingresso. 

Os convites estarão à venda na 
Central de Relacionamento, pelo 
valor único de R$ 30,00. Mais informa-
ções pelo telefone (51) 3243-1001.

 

DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL
(51) 3243.1068
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05/01 a 13/02 - AABB Kids Verão
12/01 a 15/01 - XI Torneio de Tênis por Equipes

EXERCITE-SE NA AABB

   Com a chegada do verão, a AABB preparou atividades para quem deseja 
investir pra valer na saúde e na qualidade de vida. 

– Natação: turmas nas terças e quintas-feiras, para alunos de 6 a 13 anos, 
às 15h30min e, a partir de 14 anos, às 16h15min; e segundas e quartas-fei-
ras, às 09h45min e às 10h30min. Associados pagam R$ 68 e não associados, 
R$ 100.
– Hidroginástica: turmas nas segundas, quartas e sextas-feiras, às 18h30-
min. Os associados estão isentos da mensalidade, e os não associados 
pagam R$ 100 mensais.
 – Remo: desenvolvidas sob a orientação do professor José Ricardo Contie-
ri, as aulas são realizadas no Lago Guaíba, nas terças e quintas-feiras, no 
período da manhã e da tarde, e nos sábados de manhã. Também estão 
disponíveis turmas nas quartas e sextas-feiras pela manhã.
- Stand Up Paddle: as aulas são ministradas pelo professor José Ricardo 
Contieri, mais conhecido como Piá, e também acontecem no Lago Guaíba. 
Anote os dias e horários:
- Terças e quintas-feiras: das 6h30min às 11h30min
                 das 15h30min às 18h30min
- Quartas e sextas-feiras: das 6h30min às 11h30min
- Sábados: das 7h às 12h.

    Mais informações na Central de Relacionamento
 ou pelo telefone (51) 3243-1001.

AABB KIDS VERÃO 2015

  Nestas férias, a AABB Porto Alegre 
garante a diversão da criançada. De 05 
de janeiro a 13 de fevereiro, crianças de 4 
a 12 anos poderão participar de uma 
programação preparada especialmente 
para que as férias se tornem inesquecí-
veis. 

  Dentre as atividades desenvolvidas, 
estão esportes variados, além de judô, 
capoeira, futebol, piscinas, ginástica kids, 
recreação, cinema, passeios e muito 
mais. A colônia de férias do Clube 
funciona de segunda a quinta-feira, das 
13h30min às 18h30min, e é aberta para 
associados e comunidade. Nas sextas-
-feiras, são realizados divertidos 
passeios, pagos separadamente.

 Inscrições e informações podem ser 
obtidas na Central de Relacionamento 
ou pelo telefone (51) 3243-1032.

   



TEMPORADA DE PISCINAS

Neste verão, não deixe de aproveitar 
o parque aquático do Clube. Desde o 
dia 1º de novembro, as piscinas da 
AABB estão movimentadas, e os asso-
ciados podem ter acesso ao espaço 
todos os dias, das 9h às 21h. Já as 
piscinas da AABB/ASBAC estarão 
abertas a partir de 22 de novembro, 
aos sábados, domingos e feriados, 
das 9h às 20h. 

É importante destacar que, visando 
garantir o conforto dos associados no 
uso das instalações do Clube, o 
acesso de convidados às piscinas será 
restrito de segunda a sexta-feira e 
limitado a dois convites por dia e por 
matrícula. O custo diário individual é 
de R$ 50,00. Cabe ressaltar, ainda, 
que o convidado deverá estar acom-
panhado do associado para ingressar 
no Clube.  

Se você �cou com alguma dúvida, 
entre em contato com a Central de 
Relacionamento pelo telefone (51) 
3243-1001. Traga sua família para 
curtir bons momentos na nossa Asso-
ciação!

Horário de funcionamento:

Piscinas AABB
Todos os dias, das 9h às 21h

Piscina AABB/ASBAC
Sábados, domingos e feriados, das    

   9h às 20h

 

  

Informamos aos associados que no dia 15 de dezembro o Clube estará fechado
em função da festa dos funcionários.

 

  

UTILIZAÇÃO DAS
 CHURRASQUEIRAS

Nada melhor no �nal de semana 
do que um bom churrasco ao lado 
de amigos e familiares. Para estes 
momentos, a AABB disponibiliza 
14 churrasqueiras localizadas na 
área verde do Clube, sendo que 3 
delas são quiosques, com capaci-
dade para até 15 pessoas. 

Os interessados em passar bons 
momentos com a família e com os 
amigos nesses espaços devem 
fazer a reserva na Portaria do 
Clube, a partir das 8h, no dia em 
que quiserem utilizar a churras-
queira.

Mais informações na Central de 
Relacionamento ou pelo site: 
www.aabbportoalegre.com.br.

FAÇA PARTE DESTA FAMÍLIA: 
ASSOCIE-SE NA AABB!

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

Viva cada momento! De lazer, 
descontração, bem-estar, qualidade 
de vida. A sua família merece tudo 
isso. E esse é o lema da AABB. Apro-
veite as nossas vantagens e traga os 
seus familiares para o Clube. 

Os parentes de até 3º grau de asso-
ciados titulares (ou cônjuges de 
associados titulares), ao se associar, 
têm vantagens exclusivas. Os depen-
dentes desses associados, com até 
24 anos, estão isentos da taxa. 

Quem são seus parentes de 3º grau:
Avós, pais, tios, �lhos, sobrinhos, 

netos, bisnetos! A nossa família está 
aumentando e unindo ainda mais a 
sua. Associe-se na AABB!

NÃO ESQUEÇA!
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