
 

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.

ShowS ao vivo com as Bandas : 
 SAMBA E PAGODE COM Pedrão E Banda.

melhor DOS ANOS 80 :  Chevette hatch.
Ingressos 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 quintas-feiras.

Edição de 25 de  Novembro de 2021. 

INFORMATIVO AABB 

Todos os associados titulares da AABB-BH estão convocados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada neste domingo,
a partir de 8h30, ao lado do restaurante, para a aprovação da previsão orçamentária de 2022. É importante destacar que a
previsão já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo em reunião do último sábado. Confira o edital de convocação. 

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

Assembleia de associados neste domingo.

Se você possui algum talento artístico  e queira compartilhá-
lo, queremos convidá-lo a fazer parte do nosso Clube de
Talentos da AABB-BH. 

Cadastre-se enviando um e-mail e compartilhe suas
habilidades!

Como iremos compor nosso primeiro Show de Talentos o
número de vagas é limitado e restrito para maiores de 6 anos. 

E-mail para cadastro: comunicacao@aabbbh.com.br 
Assunto do e-mail:  Meu talento é .... 
Participe !
 

Qual o seu talento? 
Oficina de cartas, 

Chegada dO Papai Noel,
teatro e recreação

DaTA: 12/12 
lOCAL: salão social

hORÁRIO: às 11:00 horas


