
 
Este é um canal de comunicação semanal com o intuito de 

divulgar eventos, atividades esportivas e informações de interesse.
Você receberá o informativo às quartas-feiras.

Edição de 29 de Setembro de 2021. 

INFORMATIVO AABB 

O Sistema AABB continua empenhado em ajudar o próximo.

Vem aí mais uma ação  de arrecadação de brinquedos novos

e simples (carrinhos, bonecas, bolas, jogos educativos e

pelúcias) que serão destinados as crianças em situação de

vulnerabilidade. Todo material coletado será distribuído às

instituições que serão cadastradas através do programa

Programa Pátria Voluntária (programa de incentivo ao

voluntariado, coordenado pelo Governo Federal) .

O período de arrecadação vai até o dia 1º/10. Nossa AABB-BH

funcionará como ponto de coleta dos donativos,

disponibilizando caixas coletoras customizadas com a

identidade visual da Campanha à partir de quinta-feira, dia

16 /09, nas portarias e secretarias do clube.

Essa é uma campanha com engajamento da FENABB.

Participe! Doe um brinquedo e faça uma criança feliz. 

Fonte : https://fenabb.org.br/

Espaço Fenabb:

Nova recepçâo

A partir da próxima terça-feira, 05 de outubro, os convites estão
liberados para utilização  durante a semana,  de terças-feiras às  sextas-
feiras.
A solicitação deverá ser feita através do e-mail aabb@aabbbh.com.br,
com antecedência de 24 horas da data do convite, no horário de 08:00
às 16:00 horas, com nome completo do convidado, CPF e dia da visita. 
Solicitamos, também, a colaboração de todos os associados no que se
refere à orientar seu convidado sobre a utilização dos espaços seguindo  
os protocolos do COVID-19 estabelecidos pela PBH.

Mais Informações:  Secretaria  Administrativa

Contato: aabb@aabbbh.com.br / 3490-9900

Dia  30/09 - Rodada : Chef Juvenal 

Dia  14/10 - Rodada : Chef Grazi.

Dia 30 de setembro, quinta-feira, a partir das 19:00 horas, esperamos

vocês para a segunda  rodada do Butecar .

A consumação será através de compra de cartelas diretamente no

Restaurante do Solarium.

Prato inscrito:  Filé ao molho gorgonzola, servido em panhoca, com  batata

tipo chips.

 Evento livre para associados, sem marcação de mesa ou reserva,  com

atendimento por ordem de chegada.

Prestigiem o Chef Juvenal!

Oferecimento: BENASSI

Use Máscara. Estamos cumprindo todos os protocolos.

Convite

Para oferecer mais conforto ao associado e mais agilidade na Portaria, implementamos, no último sábado, dia 25, o

atendimento ao associado na nova Recepção, localizada na antiga entrada da AABB-BH. 

Pagamentos, admissões, alterações diversas, informações e outros serviços serão realizados no novo ambiente.

Estas ações não poderão ser executadas pela Portaria durante o funcionamento da Recepção.

Inicialmente, a Recepção estará aberta nos fins de semana, com previsão de extensão para os demais dias

brevemente. 

Para comportar as atividades antes feitas parcialmente na Secretaria, o espaço recebeu uma reforma e adaptação,

com layout semelhante à Portaria. 

Contamos com a contribuição de todos para que esta transição seja tranquila.

Mais Informações: 3490-9900


