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Com o firme propósito de continuar ampliando as opções de laser da aabb, foi idealizada (a partir de 
sugestão do Breno dos "pequenos arteiros") e construída uma mini pista para utilização de carros elétri-
cos ou bicicletas infantis.  
O espaço que fica entre o “Chimarródromo” e o “Espaço Pet” tem o intuito de unir o bom chimarrão 
dos Pais à diversão dos filhos. Os sócios poderão levar os próprios brinquedos ou terão a disposição 
um lindo jeep adquirido pela AABB. 
A mini pista além de proporcionar diversão aos pequenos terá um apelo educativo, já que a pista terá 
sinalizações de trânsito. 

Em breve mais novidades!! 



 

Eventos e churrascos continuam cancelados. 
2021 

Seguindo os cuidados necessários, o clube está aberto para seus associados, 

lembrando que o uso dos quiosques e eventos continuam suspensos. 

Salientamos a importância de seguir se protegendo contra o Corona vírus. 

AABB mais que um Clube... Um Clube de vantagens 
No dia 30 de janeiro aconteceu mais um sorteio do programa “AABB de Vantagens”, sorteio mensal de 

prêmios da AABB Alegrete. Neste 7º sorteio foi contemplado o associado MARCELO LIRIO HITZ que 

ganhou um lindo Kit Chimarrão personalizado da AABB. O próximo sorteio será dia 27 de fevereiro. 

Seja você o próximo, mantenha 

sua mensalidade em dia e  

concorra!!!   

        MARCELO LIRIO HITZ  

recebendo o prêmio da “AABB de Vantagens”. 

No dia 31 de janeiro 
aconteceu o Desafio Vô-
lei de Praia na AABB de 
Santigo/RS, onde a AABB 
Alegrete foi representa-
da pelas duplas femininas, 
as associadas Aricele Ma-
chado e Gabrielle Freitas 
e Regina Machado e Bru-

na Moraes. 

As abebeanas Alegreten-
ses acabaram não classifi-
cando para as finais, po-
rém serviu como prepa-
ração para as próximas 

competições. 

Próximo sorteio será dia 27 de fevereiro!!! 





PADARIA A CONQUISTADORA 

Desconto de 10% nas enco-

mendas de bolos, salgados e pães 
de cachorro quente com paga-
mento á vista. 

LOJA GIMATEX ESPORTES 

Desconto de 5% nas compras 

no débito e 8% nas compras 

em dinheiro. 

RENOVI CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

Desconto de 15% sobre o valor 

Habitual de Procedimentos  Odon-
tológicos. 

NUTRICIONISTA  

JULIANA DA FONTOURA PEREIRA 

Desconto de 20% na Consulta     

Individual e Pacotes. 

PEQUENOS ARTEIROS               
OFICINAS PARA CRIANÇAS E      
RECREAÇÃO INFANTIL 

Desconto de 20% na contrata-

ção de Turno Inverso e Eventos 
Particulares. 

VIBRARE ACADEMIA 

Desconto de 10% na contrata-

ção dos planos referentes à Tabe-
la Vibrare. 

SENAC 

Desconto de 12% na contrata-

ção de Cursos do Senac. 

ESPAÇO HIIT 30                             
AULAS DE PILATES, HITT, HITT 30, 
HITT LOCAL, FUNCIONAL E       
FUNCIONAL KIDS 

Desconto de 10% nos pacotes   

mensal, bimestral e trimestral. 

GOMES ESTÚDIO DE FOTOGRAFIAS 

Desconto de 12% nos ensaios           

externos de família, infantil,              
gestante e casal. 

IZOLAN CALÇADOS 

Desconto de 5% nas compras 

parceladas e Desconto de 8% 
nas compras realizadas á vista. 

Convênio não inclui a Loja Bom 
Preço. 

MEKAL CASA LIMPA           
PRODUTOS DE LIMPEZA E    
HIGIENE 

Desconto de 5% nas compras 

realizadas á vista. 

SILVIA LOPES                    
MASSOTERAPUTA E            
DEPILADORA 

Desconto de 10% nos paco-

tes de massagens e depilação. 

CHIMA CRIATIVO 

Desconto de 10% nas com-

pras a vista. 

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


