
AABB prepara jantar em comemoração aos 55 anos
A diretoria da AABB São Leopoldo, juntamente com uma equipe de 

apoiadores, está organizando um jantar para festejar os 55 anos da 

ins�tuição, comemorados no dia 28 de março. O evento está 

marcado para dia 11 de abril, um sábado, a par�r das 20 horas, 

no Buffet Scherer. Os convites estarão disponíveis a par�r do dia 

23 de fevereiro.

Happy Hour de encerramento 
da temporada de piscinas

Está marcado para o dia 27 de março um Happy Hour 

para confraternizar no encerramento da temporada de 

piscinas 2015. O evento será aberto a todos os sócios 

da AABB. 

Clube promove mudanças 
em seu regimento interno

A AABB São Leopoldo divulgou em seu site seu novo Regimento Interno. As 

principais novidades são em relação aos horários de funcionamento dos 

espaços e aos valores cobrados. O novo Regimento pode ser visualizado no 

endereço .www.saoleopoldo.aabb.com.br/regimento-interno

Crianças aproveitam o úl�mo mês da Colônia de Férias
A temporada 2014/2015 da Colônia de Férias da AABB entrou em 

seu úl�mo mês. As a�vidades se encerram no dia 20 de fevereiro, 

mas nem por isso as crianças estão se diver�ndo menos. Como 

segunda-feira é dia de limpeza das piscinas, as crianças 

aproveitaram, sob a orientação dos professores Édson Luís Severo 

e Marisa Silva de Freitas, para brincar nos demais espaços do 

clube. A�vidades com bola, �rolesa, trilha, entre outros, 

diver�ram os par�cipantes na tarde do dia 2 de fevereiro. 

Limpeza
A AABB sendo 

preparada para a 

retomada dos jogos 

de sábado, no início 

de março.
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Envie informações e fotos sobre suas a�vidades na AABB/SL para que possamos divulgá-las.

AABB adquire máquina Cielo
A presidente Márcia Cris�ane Farias destaca que o clube adquiriu, ainda em 2014, 
uma máquina para a leitura de cartões da Cielo, que permite vantagens aos 
associados, como o pagamento das mensalidades com uma única ida à AABB, com 
o parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, livrando-se assim do incômodo 
de ter de pagar mensalmente através de boleto bancário. É possível a u�lização 
dos cartões Visa, MasterCard, Diners Club, ELO e American Express.

http://www.saoleopoldo.aabb.com.br/regimento-interno

	Página 1

