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ALMOÇO E ABERTURA TEMPORADA DE PISCINAS 2014/2015 – Será no dia 08 de 
novembro a abertura da temporada de piscinas 2014/2015 da nossa AABB. O 
regulamento já está disponível no site fredericowestphalen.aabb.com.br 
(institucional – regulamentos - regulamento piscina). O almoço será realizado no domingo, 
dia 09, com o seguinte cardápio: churrasco – galeto – porco – arroz branco – maionese – 
saladas - pão. Os ingresso estão disponíveis na secretaria da AABB e junto ao ecônomo, 
ao preço de R$ 18,00 (dezoito reais) por pessoa. Crianças com idade de 05 anos e até 10 
anos pagam somente R$ 10,00 (dez reais). Haverá som ao vivo com Aline Felippi.  
 

         
 
 
TEMPORADA DE PISCINAS 2014/2015 – INFORMAÇÕES – O Conselho de 
Administração informa abaixo algumas regras importantes que constam do regimento 
interno da AABB, já praticadas em anos anteriores, para serem novamente observadas 
pelos associados e seus dependentes, para o bom andamento desta temporada: 
 

� Bebidas: as bebidas deverão, obrigatoriamente serem adquiridas junto ao 
ecônomo. No caso de consumo de chopp o ecônomo fará jus ao valor de R$ 1,50 
(um real e cinquenta centavos) por litro; 

� Quiosques: não há reserva antecipada dos quiosques na temporada de piscinas. A 
reserva se faz mediante a presença do associado; 

� Ecônomo: somente será aceita venda de bebidas ou lanches com pagamento à 
vista por parte dos associados; 

� Churrasqueiras – Somente é permitida a utilização de carvão nas churrasqueiras; 
� Animais: não é permitida a presença de animais nas dependências da AABB; 
� Pratos/talheres/espetos: os materiais deverão ser retirados e devolvidos pelos 

associados junto ao bar. Em caso de devolução dos materiais sem limpeza, será 
devido uma taxa de R$ 1,00 (um real) por pessoa. Caso forem devolvidos limpos, 
não haverá valor a ser recolhido; 
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� Piscinas e quadras esportivas: somente poderão usufruir das piscinas e quadras 

esportivas os associados e seus dependentes em situação regular junto à AABB; 
� Convidados: os associados, em situação de normalidade, poderão trazer 

convidados residentes em nosso município, eventualmente, para confraternizarem 
na AABB. Neste caso os mesmos não poderão usufruir das piscinas e das quadras 
esportivas; No caso de convidados oriundos de outros municípios é facultado 
usufruir das piscinas, mediante preenchimento de formulário específico e 
recolhimento de valor para o banho; 

� Venda de Temporada: para namorada (o) de filho (a) de associado é facultado a 
venda de temporada de piscinas mediante o preenchimento de formulário 
específico a ser retirado na secretaria. O valor mensal é igual ao pago pelo 
associado. 

 
 
DIA DAS CRIANÇAS – Foi um sucesso a programação do dia das crianças organizado 
pela AABB. Em uma tarde ensolarada, cerca de 80 crianças estiveram participando das 
atividades e brinquedos colocados à disposição, além de muita água, refrigerante, 
geladinho, algodão doce e cachorro quente. A AABB agradece a presença de todos os 
pais, crianças e da diretoria, que auxiliaram nas tarefas e organização dos lanches. Um 
agradecimento especial ao associado Sérgio Martirena, proprietário do Centro de 
Treinamento de Artes Marciais Coreanas - CTAC, juntamente com seus alunos, que fez 
apresentações nas modalidades de Hapkido (defesa pessoal), Taekwondo (chutes e 
socos) e HaedongKundo (espadas).  
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PEDALINHO – Para esta temporada de piscinas a AABB estará disponibilizando no 
açude um pedalinho com capacidade para quatro pessoas, para uso por parte dos 
associados e seus dependentes. O uso será regulamentado nos próximos dias e 
comunicado aos associados via e-mail, site e face. 
 

 
 
JERAB – JORNADA ESPORTIVA REGIONAL – A AABB estará participando nos dias 15 
e 16 de novembro, em Santo Ângelo, da Jornada Esportiva Regional de AABBs. A 
jornada irá reunir os campeões de cada modalidade esportiva dos estados do Rio Grande 
do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Aproximadamente 700 atletas 
estarão disputando esta fase.  Nossa AABB estará sendo representada pela equipe 
feminina de voleibol, uma vez que é a atual campeã estadual, título conquistado em Ijuí.  
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CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAITE BANCO DO BRASIL/CLIENTES – Está em 
pleno andamento a vigésima terceira edição do campeonato de futebol soçaite Banco do 
Brasil/Clientes, destinados aos associados da AABB e clientes do Banco do Brasil S/A. 
Os jogos acontecem todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 19:00 horas. 
Neste ano a novidade será o jantar de encerramento do campeonato, já agendado para o 
dia 05 de dezembro, com show da banda FLIPERAMA. Os convites estão à disposição na 
secretaria da AABB ao preço de R$ 20,00 (vinte reais), com direito ao jantar e show. Para 
os atletas inscritos no campeonato não haverá custo algum.  
 

 
 
 
NOVOS ASSOCIADOS – Conforme decisão tomada em Assembléia Geral Extraordinária 
do dia 05 de junho deste ano, as novas propostas para associados, a partir de 
novembro/2014, deverão vir com a indicação e assinatura de um associado e deverá 
haver um recolhimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de taxa de 
adesão, podendo este valor ser parcelado em até 03 vezes.  
 
 
INADIMPLÊNCIA – O Conselho de Administração informa novamente a todos os 
associados que atrasos superiores a 03 meses nas mensalidades são passíveis de 
exclusão do quadro social da AABB, conforme Artigo 16º do Regimento Interno. 
Associado, não deixe de quitar as mensalidades em dia, pois a AABB depende destes 
recursos para continuar investindo na melhoria de sua infra-estrutura, o que retornará em 
benefício de todos.  
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BRINDE FINAL DE ANO – O Conselho de Administração informa aos associados que 
encontra-se disponível na secretaria da AABB o brinde a ser distribuído aos associados. 
No ano passado a AABB disponibilizou uma squeeze personalizada e este ano o brinde é 
um copo, também personalizado. Nos finais de semana e após o fechamento da 
secretaria o brinde ficará a disposição junto ao ecônomo da AABB.  
 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

                 
 
 
       


