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A AABB preocupada em manter seu crescimento e desenvolvimento, mesmo em tempos difíceis e de  
incertezas, está realizando obras em diversos setores do clube afim de manter o compromisso feito com 
você sócio em sempre deixar o clube em condições de uso disponibilizando seus espaços em conformida-

de com os decretos de isolamento controlado.  

Em constante progresso, a AABB através de seus colaboradores vem fazendo a manutenção e diversas 

melhorias, visando ampliar o aproveitamento pelo sócios.  

 

 

LEMBRETE: Ainda em razão das orientações para prevenção contra o COVID-19, festas e churras-

cos permanecem suspensos.  



Junho: 

Comemorações suspensas por decreto municipal para prevenção 
ao Coronavírus.  

2020 

Sempre buscando inovação e benefícios, o nosso clube está 
em busca de parcerias que possam enriquecer ainda mais as 
opções oferecidas a seus associados. Por isso, aguardamos 
para uma conversa aqueles sócios que tem empresas ou 
prestam serviços e que desejam juntamente com a AABB 

criar oportunidade de grandes negócios.  

Já dispomos das seguintes parcerias: 

12% na contratação de Cursos do Senac 

20% na contratação de Turno Inverso e Eventos Particulares 

10% na contratação dos planos referentes à Tabela Vibrare  

20% na Consulta Individual e Pacotes 

15% sobre o valor Habitual de Procedimentos  Odontológicos. 

Nos dias 25/04/2020 e 02/05/2020 todos os colaboradores do clube participaram do treinamento de 
prevenção e combate a incêndio ministrado pelo Técnico em Segurança do Trabalho Peterson Men-

donça em conformidade com a RT 14. 



Salas de organização de materiais  

 

Considerando que a organização é parte fun-
damental para o crescimento, foram criadas 
duas salas para guarda de materiais para faci-

litar o acesso dos colaboradores. 

Colocação de mastros de bandeiras para 

utilização dos escoteiros e AABB 

 

A AABB disponibiliza um espaço que serve de 
sede para o Grupo de Escoteiro para as práticas 

por eles realizadas e ainda incentiva o civismo. 

Funcionários da AABB contam agora com cozinha exclusiva. 

Pensando sempre no bem estar dos colaboradores do clube, afim que os mesmos possam ter um 

espaço para refeições e intervalo, foi transformada em cozinha uma sala que estava em desuso. 

Também construído um banheiro para uso de funcionários e associados. 



 

Conserto da estrutura quiosque grenal 

 

Sempre pensando em não apenas construir novos espaços mas também conservar áreas que já exis-
tem e que são bem usadas pelos sócios estaremos observando e realizando obras de conservação e 

manutenção. OBRA EM ANDAMENTO. 

Revitalização na área do lago  

A área do lago começa a ganhar uma nova repaginação. Além da ligação entre um lado e outro do 
lago através da ilha, foi realizado aumento da área da ilha, cercamento e limpezas. Estão previstos 
ainda ampliação da pracinha de brinquedos, quiosques com churrasqueiras e colocação de bancos. 

Obra em andamento. 

Colocação de concre-
to entre as quadras 

de tênis 

 

Afim de beneficiar os 
praticante do tênis, es-
porte este que sempre 
esteve fortemente pre-
sente em nossas ativida-
des, foi removido a área 
de grama e substituído 
por piso de cimento  
para melhor manutenção 
do local. Obra em anda-

mento. 


