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NOVOS ASSOCIADOS – Conforme decisão da última Assembleia Geral Extraordinária, 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). 
Também ficou definido que as novas propostas deverão vir com a indicação de um 
associado (proponente).  
 
CONVÊNIO AABB/INFLUX – Foi formalizada nesta semana parceria entre a AABB e a 
escola de idiomas INFLUX, localizada na Rua Alfredo Haubert, 773 – bairro Centro, 
convênio que prevê descontos de 15% à 35%  sobre o preço de tabela, para cursos de 
idiomas ministrados pela escola, para associados e dependentes da AABB. No momento 
da inscrição o associado deve solicitar o desconto. Telefone para contato: 3744-7020. 
 

 
 
OBRAS – Foi concluída a pavimentação do passeio que interliga os dois varandões da 
AABB, visando uma maior limpeza dos locais, principalmente em dias de chuva. Também 
foi concluída a construção de 70 metros quadrados de muro, visando delimitar a área do 
açude e aumentar a área útil visando a futura construção de mais quiosques.  
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PEDALINHO – Para a temporada 2014/2015 a AABB estará disponibilizando para seus 
associados mais uma opção de lazer. Nesta semana foi concluída a rampa que servirá 
para a instalação de um pedalinho para a próxima temporada. O uso do pedalinho será 
conforme regulamento a ser definido pelo Conselho de Administração, visando a 
segurança de todos os associados. 
 

       
 
QUADRA DE AREIA – Nesta semana iniciou a reforma da quadra 2 de areia. É intenção 
do Conselho de Administração refazer os muros ao redor da quadra, trocar as telas, 
aumentando sua altura e melhorar a iluminação. 
 

   . 
 
CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA – TRIO – Associados interessados em 
participar do campeonato municipal de bochas, na modalidade trio, representando a 
nossa AABB, poderão ligar para a secretaria do clube manifestando seu interesse. O 
campeonato inicia no final deste mês.  
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CENTRO DE TREINAMENTO ITAPAGÉ/AABB/URI – No final do mês de julho o Centro 
de Treinamento de futsal Itapagé/AABB/URI distribuiu gratuitamente para cerca de 80 
crianças os novos abrigos (calça e jaqueta) que deverão ser usados nos treinamentos e 
nos compromissos da equipe. No dia 26 de julho as equipes do Centro de Treinamento 
estiveram em Caiçara participando da última etapa da integração entre as escolinhas de 
futsal de Caiçara, Taquaruçu do Sul, Serrano e Ipiranga. Participaram desta etapa cerca 
de 200 crianças, em todas as categorias.  
 

 
 

 


