
INFORMATIVO
AABB PORTO ALEGRE
SETEMBRO - 2014
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ouvidoria@aabbportoalegre.com.br



SOCIAL
18/10 - Baile de Debutantes

06/12 - Garden Party

 

APOSENTADOS
08/11- Baile da Maior Idade

04/12 - Almoço de Natal dos
                Aposentados

 
CULTURAL
- 11/10 - 22º Aniversário Grupo de Cultura Gaúcha Rancho Posteiro
- 29 e 30/11 - XVIII Sábado e Domingo de Qualidade
*No dia 28 acontecerá somente o Bazar de Natal.
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SÁBADO E DOMINGO DE QUALIDADE

Para promover maior bem-estar e tranquilidade aos asso-
ciados, a AABB oferece, nos dias 29 e 30 de novembro, mais 
uma edição do Sábado e Domingo de Qualidade. Das 
11h30min às 19h, estão previstas diversas atividades, além 
do tradicional Bazar de Natal, que neste ano acontecerá 
também na sexta-feira, 28, com mais de 50 bancas de 
produtos artesanais. 

A triagem e a inscrição dos interessados ocorrerão das 9h 
às 18h no dia 20 de outubro, para associados, e no dia 21, 
para não associados, na Sala Morro do Osso. As senhas 
serão distribuídas a partir das 8h. A taxa de inscrição será 
de R$ 130,00 e R$ 190,00, respectivamente. 

Mais informações com o Departamento Sociocultural do 
Clube, pelo telefone (51) 3243.1067.

 

FESTA-BAILE DA MAIOR IDADE

Para contemplar todos os anos vividos, as experiên-
cias acumuladas e a paixão pela vida, a AABB Porto 
Alegre realizará, no dia 08 de novembro, a Festa-Baile 
da Maior Idade. 

O que faz a festa especial é a maneira como ela é 
organizada, em conjunto com o Grupo de Aposenta-
dos do Clube. Sempre com muita animação, o evento 
conta com jantar, previsto para as 21h, e baile às 23h, 
no Salão Ipanema.

 O valor do ingresso para associado é R$ 40,00 e 
para não associado, R$ 60,00. 

Informações na Central de Relacionamento abebe-
ana, através do telefone (51) 3243.1001.

DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL
(51) 3243.1068

SOCIAL
CULTURAL
MAIOR IDADE



ESPORTE

AGENDA

ESPORTE

DEPARTAMENTO DE ESPORTES
(51) 3243.1032
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21 a 23/10 - Torneio Rosa de Tênis
21 a 23/10 - Torneio Rosa de Beach Tennis
28 a 30/10 - Torneio Azul de Tênis
30/10 - Aulão de Halloween
14 a 16/11 - Jerab
21 a 23/11 - Convenção Esportiva AABB 2014

CONVENÇÃO ESPORTIVA AABB 2014

       Entre os dias 21 e 23 de novembro, a AABB Porto Alegre 
promoverá a primeira edição da Convenção AABB. Na ocasião, 
serão realizados seminários, cursos de beach tennis e futebol 
e workout. A programação será divulgada em breve e será 
aberta para associados e não associados. Mais informações na 
Central de Relacionamento do Clube, através do telefone (51) 
3243.1001. 

         Con�ra os valores: 

       Associado: Seminário R$ 30,00 - 1 Curso ou Workout 
R$ 50,00 - Combo 2 R$ 80,00 - Combo 3 R$ 100,00

        Não associado: Seminário R$ 50,00 - 1 Curso ou Workout 
R$ 80,00 - Combo 2 R$ 120,00- Combo 3 R$ 150,00

PARA O SEU BEM-ESTAR PÓS-FITNESS

       Após praticar atividades físicas, você pode aproveitar 
para cuidar do seu corpo e mente recuperando as ener-
gias em uma relaxante sessão de massagem Pós-Fitness. 

     A massoterapia combate dores e lesões, estimula a 
circulação sanguínea e linfática, a eliminação de toxinas, 
dores de cabeça, insônia, tensões físicas, emocionais, 
ansiedade e estresse.
 
        As sessões têm duração de uma hora, e o atendimen-
to é com horário marcado, pelo telefone (51) 3243.1001. 
Mais informações pelo site aabbportoalegre.com.br.

   



DIA DA CRIANÇA É NA AABB 
PORTO ALEGRE!

No dia 03 de outubro, o Clube reali-
za a Festa Dia das Crianças. Com o 
tema O Circo Alegria, muitas atrações 
e brincadeiras esperam os pequenos 
das 15h às 19h: brinquedos in�áveis, 
teatro de fantoches, espaço infantil, 
etc.

 Para o associado ter acesso ao 
mundo de magia e diversão circense, 
basta trazer um brinquedo ou um 
livro infantil para doação. Já para o 
não associado, o valor é de R$ 15,00 
(idosos, R$ 7,50). Crianças de até seis 
anos não pagam. Este evento conta 
com o apoio de Melitta Wake e patro-
cínio do Colégio Marista Ipanema. 

Mais informações pelo telefone (51) 
3243.1001.

 

  

TRAGA SEUS AMIGOS PARA 
AABB E CONCORRA AO 

SORTEIO DE UMA TV

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 mensali-
dade, e ainda poderá concorrer ao 
sorteio de uma Smart TV LED 32” 
(válido para associados que indica-
rem três ou mais amigos). 

A ação é válida até o dia 31 de 
outubro deste ano, para associa-
dos ativos e em dia ao quadro 
social. Para visualizar o regulamen-
to da campanha, acesse a aba 
Institucional do site. 

Mais informações pelo telefone 
(51) 3243.1001.

AABB DO SEU JEITO: AVALIE O 
CLUBE E GANHE BRINDE!

Promover a felicidade através do 
lazer é o que a AABB deseja a todos 
que utilizam o Clube. Sendo assim, 
está lançada a campanha “AABB do 
Seu Jeito”, que tem como objetivo 
traçar um per�l mais �el e avaliar a 
satisfação dos associados. 

Con�ra um passo a passo de como 
preencher as pesquisas de Clima 
Associativo e Preferência dos Asso-
ciados, disponibilizadas no Banner 
“AABB do Seu Jeito”, e ajude a deixar 
o Clube com a sua cara! Todos que 
responderem às duas pesquisas, de 
maneira completa, ganham um 
brinde. Vale ressaltar que todos os 
dependentes de associados (maiores 
de 12 anos) também devem respon-
der às pesquisas. 

Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (51) 3243.1001.

NÃO ESQUEÇA!

INFORMATIVO
AABB PORTO ALEGRE
SETEMBRO - 2014

10/10 - Jantar de Aniversário Grupo Bem-Me-Quer

11/10 - Dia das Crianças

AGENDA


