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JANTAR DANÇANTE 45 ANOS – Foi realizado no último dia 30 de junho, sábado, o 
jantar dançante em comemoração aos 45 a nos de fundação da nossa AABB. O evento, 
segundo declarações dos convidados, foi coroado de sucesso. O buffet esteve a cargo do 
Restaurante Bistrô e a animação foi do grupo Mandy. Aproximadamente 200 pessoas 
prestigiaram este evento social da AABB. Após o jantar foi apresentado um vídeo 
contando um pouco da história destes 45 anos da nossa AABB. Na ocasião também 
foram homenageados oito associados da categoria benemérito, com relevantes serviços 
prestados para a AABB. Foram homenageados os associados Darci Antonio Mariotti, 
Deoclides Vendrusculo, Enio Argenta, Euclides Argenta, Euclides Borela, Nelci Afonso 
Bakof, Orlando Girardi e Rui Antonio Volkweis. O vídeo, de aproximadamente 9 minutos, 
está disponível no site e no facebok da AABB. Confira algumas fotos do evento. 
 

    
 
VALORES DAS MENSALIDADES – Conforme aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária do dia 05 de junho foi definido os novos valores das mensalidades, que irão 
vigorar a partir do mês de julho. Para associados com débito em conta o valor da 
mensalidade passou para R$ 48,00 (quarenta e oito reais), enquanto que o valor da 
mensalidade para pagamento via boleto bancário ficou em R$ 54,00 (cinquenta e quatro 
reais). Os reajustes tornaram-se necessários para viabilizar novos investimentos a partir 
do próximo ano, tendo em vista que os valores atuais estão vigorando a dois anos sem 
reajuste. 
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NOVOS ASSOCIADOS – Também ficou definido na Assembleia Geral Extraordinária do 
dia 05 de junho, que a partir do mês de novembro deste ano, as propostas para novos 
associados estarão passíveis do recolhimento de taxa de adesão no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais).  
 
OBRAS 1 – Após a conclusão da reforma da cozinha, está sendo pavimentada uma área 
de aproximadamente 190 metros quadrados, localizada entre o quiosque central e o bar 
das piscinas. Esta área, considerada nobre, não estava sendo utilizada de maneira 
efetiva. È intenção da direção da AABB, com a pavimentação da mesma, a colocação de 
mesas e cadeiras, que ficarão à disposição dos associados para um melhor uso do local. 
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OBRAS 2 – Nos próximos dias também estará sendo pavimentado o acesso existente 
entre os dois varandões, para fins de melhorar a acessibilidade e contribuir para que o 
varandão da quadra de vôlei de areia se mantenha limpo. 
 

         
 
 
OBRAS 3 – Finalizando as obras previstas para 2014, está prevista a construção de 
aproximadamente 70 metros de muro de contenção, visando o aumento da área do 
açude, para posteriormente serem construídos alguns quiosques no local.  
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ENCONTRO GAÚCHO DE CLUBES – Será nos dias 1º, 02 e 03 de agosto, no Hotel 
Serra Azul, em Gramado, o encontro de clubes gaúchos. Na ocasião serão debatidos 
assuntos relativos à segurança, etc...  
No dia 02 de agosto, na AABB de Gramado, serão empossados os novos conselheiros 
regionais do CESABB. O mandato será de 03 anos, de 30.06.2014 à 30.06.2017. O 
presidente da nossa AABB é conselheiro da região 07. 
 
 
BOLETOS 2º SEMESTRE 2014  - A AABB informa que já estão disponíveis na secretaria 
do clube os boletos relativo as mensalidades do segundo semestre de 2014. Os boletos 
deverão ser retirados na AABB. Os associados que desejarem receber os boletos via e-
mail deverão entrar em contato com a secretaria. 
 
 
FUTSAL – Iniciou no dia 25 de junho o Campeonato Municipal de FUTSAL. Os confrontos 
ocorrem nas segundas e quartas-feiras no ginásio do Esporte Clube Itapagé e nas sextas-
feiras no ginásio do Ipiranga, a partir das 19:00 horas. A AABB está participando da 
competição com as equipes feminina e masculina, já visando os treinamentos para a 
Jornada Esportiva Estadual de AABBs, a ser disputada em Ijuí, no final do mês de 
setembro. Boa sorte as nossa equipes. 
 
 
REVISTA 45 ANOS – A AABB está realizando uma parceria com a empresa Marka 
Publicidade, do município de Gravataí-RS, para fins de confecção de uma revista alusiva 
aos 45 anos da nossa AABB. A edição deverá estar pronta até o final do ano, e será 
distribuída aos nossos associados. Empresas interessadas em colocar publicidade na 
revista deverão entrar em contato com a AABB.   
 
 
 
 
 
 
 
 
            


