
 

IV FESTA DO ESPORTE 

Data: 28 de Novembro
Horário: a partir das 13 horas
Local: Salão Social da AABB-BH

INGRESSOS:
✔ Crianças até 10 anos não pagam,
entrada e bebidas .
✔ Crianças de 11 a 17 anos, R$20,00 .
✔ Adultos, R$50,00.

Show ao vivo com a banda
@bandachevettehatch

Ingressos disponíveis a partir de
quinta-feira no departamento de
esportes.

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 18 de  Novembro de 2021. 

INFORMATIVO AABB 

A AABB-BH é um Clube muito grande e bonito, com
extensa área verde, espaços diversificados e convidativos.
É um ambiente que aguça a curiosidade da criançada, que
adora explorar todos os lugares. Por isso, é importante que
os pais acompanhem seus filhos para evitar acidentes e
imprevistos.
Atenção especial deve ser dada às piscinas. Lembramos
que "a frequência de menores no parque aquático será de
exclusiva responsabilidade de seus pais ou responsáveis,
eximindo-se o Clube, ou seus dirigentes, por qualquer
acidente que porventura venha a ocorrer", conforme
Regimento Interno, artigo 40, disponível em nosso site.

O estacionamento da AABB-BH é um diferencial que
o Clube oferece aos seus associados. Poder deixar o
veículo na área interna proporciona conforto e
segurança. Para isso, é necessário observar as
demarcações das vagas e respeitar as prioridades. 
De acordo com o artigo 51 do Regimento Interno, "os
usuários deverão obedecer às restrições das vagas
destinadas aos portadores de deficiência física, com
dificuldade de locomoção, de idosos e de
concessionários". 
Seja gentil e evite constrangimentos.

Pais devem ficar atentos às crianças Estacione seu veículo
regularmente
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL BELO HORIZONTE

O presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Banco do Brasil Belo Horizonte, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 12 do Estatuto vigente, convoca a todos os associados titulares para a
Assembleia Geral Ordinária (AGO), a ser realizada no Solarium da sede campestre da AABB-BH (Restaurante
do Juvenal) , no dia 28 de novembro de 2021 (domingo), às 8:30 horas ou às 9:00 horas, em primeira e segunda
chamadas, respectivamente, conforme artigo 13 do Estatuto, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) Apreciar e deliberar sobre a previsão orçamentária para 2022.

Belo Horizonte (MG), 18 de novembro de 2021.
Associação Atlética Banco do Brasil Belo Horizonte
Conselho Deliberativo
Adão Gonzaga Martins Magalhães
Presidente


