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A AABB inova mais uma vez, oferecendo mais uma vantagem                         

para seus associados.  

Buscando agregar mais benefícios para seus sócios a AABB lança o programa “AABB de 
Vantagens” que premiará os sócios titulares em dia. Serão feitos sorteios mensais pela lo-
teria federal no último sábado de cada mês que contemplará um sócio através de seu nú-
mero de cadastro. O número de cadastro pode ser solicitado diretamente na secretaria. 

Importante manter seus contatos atualizados para estabelecer uma melhor comunicação. 

O primeiro sorteio foi realizado dia 25/07/2020 e contemplou com um belíssimo           

Kit Churrasco a sócia Jaqueline Dorneles.....Parabéns!!! 

Seja você o próximo, mantenha sua mensalidade em dia e concorra!!!         

BOA SORTE!!! 

AABB mais que um Clube... Um Clube de vantagens 

        Jaqueline Dorneles e sua filha Rafaelli recebendo o prêmio da promoção “AABB de vantagens”. 



Eventos e churrascos cancelados no momento. 

 

2020 

AABB mais que um clube...um clube de BENEFÍCIOS 

Diversificando ainda mais nosso time de empresas parceiras, somam-se a nós: 

É  a  AABB buscando ampliar possibilidades de negócios, benefícios 

e vantagens para seus associados. 

Desconto nos pacotes de massagens e 

depilação. 

Seguindo os cuidados necessários, o clube está aberto 
para seus associados, lembrando que o uso dos quios-

ques, futebol e eventos continuam suspensos. 

Salientamos a importância de seguir se protegendo 

contra o coronavirus. 

Loja 

GIMATEX 
Esportes 

Rua dos Andradas, 83 

Fone: 34223424  

Desconto de 5% nas compras no débito e 

8% nas compras em dinheiro. 



 

 

 

 

No mês de agosto do 
ano de 2020 o Infor-
mativo da AABB Ale-
grete completa 7 anos 
de existência com ex-
pedição mensal ininter-
rupto. Um canal de co-
m u n i c a ç ã o  c l u -
be/associado que busca 
levar informações dos 
acontecimentos sociais, 
obras e benefícios ao 
associado através de 
sua apresentação im-
pressa e virtual, sendo 
enviado por e-mail e 
exposto nas redes so-

ciais do clube. 

Nós do administrativo 
do clube sentimo-nos 
felizes por fazer parte 
desta história do clube 
expressa pela nossa  
visão. Em cada informa-
tivo buscamos fazer o 
melhor para demons-
trar as ações e aconte-
cimentos da nossa que-

rida AABB.  

Parabéns a todos os 
associados por serem 
nossas melhores notí-

cias. 



Dando continuidade ao projeto de revitalização da área do lago, foram colocados 
guarda corpo no outro lado da ponte e também cerca de proteção na ilha. Assim o 

lago está se firmando como um ponto de visitação na AABB. Estamos satisfeitos com 
os elogios recebidos e buscamos melhorar ainda mais este que será mais uma opção 

de lazer para o associado.  

E vem mais por aí.....              

já foi iniciada a construção  

de um quiosque na área do  

lago....aguardem...... 



 

 

Início da obra de troca do 

piso do Salão social.  

Construída uma peça que  
será utilizada como              

lavanderia e guarda do      

material de limpeza. 

Colocação de luminárias na pracinha do lago. 
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COMPARTILHA COM A AABB... 

STELLA OSVALD LUCAS REFATTI  CARLA CRISTIANE DORNELES GONCALVES E  

MARIA MARGARETE QUIROGA DOS SANTOS  

SILVANA LEITE DA SILVA E ROGER GONCALVES PORTO  

PABLO OSVALD LUCAS REFATTI  
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