
Os dirigentes e funcionários da AABB Belo
Horizonte realizaram, nesta quinta -feira ,
uma homenagem ao funcionário Márcio
Antônio Lima, pelo reconhecimento aos 45
anos de excelentes serviços prestados. 
Sua competência, sua simpatia e seu jeito
único de ser fazem  de você, ao longo de
todos estes anos, ademais de pessoa querida
por todos, patrimônio vivo desta Associação. 
Parabéns !

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 !
 

 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 09 Dezembro  de 2021. 

INFORMATIVO AABB 

Aponte a  câmera do seu
celular para o código QR
e comece agora mesmo
sega o Instagram e 
 baixar o APP da Rádio
AABB-BH da AABB
Oficial.

 
Informamos aos nossos associados
que a AABB-BH funcionará de 8 às
14h nos dias 24 e 31/12, sextas-feiras.
O Clube ficará fechado nos dias 25/12
(Natal) e 01/01/2022 (Ano Novo).
Nos dias 26/12 e 02/01/2022,
domingos, o funcionamento será
normal, de 8 às 18h.

Nos dias18 e 19 , a partir das 11h30, acontece
a Feira Livre/Cultural da AABB, com
produtos dos nossos talentosos associados
abebeanos. Os interessados em expor,
deverão enviar nome e produto para o e-
mail comunicacao@aabbbh.com.br até o dia
16 de dezembro e, assim, terão um espaço
no Clube para mostrar e vender os seus
produtos. Valor da locação da barraca: R$
150 
Não perca. Inscreva-se!

Informamos que, neste domingo, dia 12 de dezembro, a orla da Lagoa da Pampulha estará interditada, a
partir das 6h50, devido à Volta Internacional da Pampulha. Pedimos a você que programe a rota para
chegar à AABB, pela Euclides Franco, 50 (Portaria 1) ou pela Ralph Ledsham, 120 (Portaria 2 – entrada pelo
Ginásio).Outras informações:  http://portalbelohorizonte.com.br/eventos/corrida/esportivo/volta-
internacional-da-pampulha-2021

A partir deste final de semana,  os convites estão liberados para utilização  durante os finais de semana de dezembro.
A solicitação deverá ser feita através do e-mail aabb@aabbbh.com.br, com antecedência de 48 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. 

Volta Internacional da Pampulha 2021.


