
Equipe de vôlei começa treinos com 20 atletas

A equipe de vôlei da AABB São Leopoldo iniciou mo�vada os seus treinos para a temporada 2015, no 
início de março. No primeiro encontro, 20 atletas receberam as instruções do novo treinador da equipe, 
Gilmar Antônio Venturini. Com espírito renovado, os espor�stas também puderam usufruir de bolas e 
camisetas novas. A temporada promete ser de muitos projetos e grandes conquistas. Boa sorte a todos!

AABB-SL par�cipa do 7º Encontro de Administradores de AABBs

A presidente da AABB São Leopoldo, Márcia Cris�ane 
Farias, par�cipou do 7º Encontro de Administradores de 
AABBs do Rio Grande do Sul, promovido pela Federação 
Nacional de AABBs. O evento contou com a presença de 
Rene Nunes dos Santos, presidente da Fenabb, que veio 
especialmente de Brasília para o encontro. Tarcísio Hübner, 

superintendente do Banco do Brasil no Estado, também foi 
presença marcante.

O evento ocorreu na nesta na e no sábado, dias 13 e 14 de 
março, reunindo cerca de 90 AABBs de todo o Estado. O 
obje�vo foi a troca de ideias e informações que possibilitem 
melhorias do Sistema AABB.
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Será no sábado, dia 11, o jantar de aniversário da AABB-SL
No Sábado, dia 11 de abril, acontecerá o jantar de aniversário 

da AABB São Leopoldo. O evento acontecerá no Buffet Scherer, 
na sede da AABB, a par�r das 20 horas. O evento contará com 
música ao vivo, com a dupla Fininho & Be�nho.

Os convites estão à venda na secretaria do clube pelo valor 

de R$ 40,00. Este ano, os convites também podem ser 
pagos com cartão de crédito.  

O clube comemorou 55 anos no dia 28 de março. A 
AABB-SL fica na rua Cristopher Levalley, 774 -São Borja - São 
Leopoldo. Informações pelo telefone (51) 3566.4207.

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.

55 anos

Aniversário AABB São Leopoldo

Venha festejar conosco!
Sábado, 11 de abril, às 20h.

Música ao vivo com 

Fininho & Betinho

Informações: (51) 3566.4207

Valor: R$ 40,00 (individual)

Local: Buffet Scherer
Rua Cristopher Levalley, 774 -São Borja - São Leopoldo

Aceitamos cartões de crédito.

Sua presença é muito importante para nós.

Convide sua família e amigos e prestigie este evento.

Pague as mensalidades e aluguéis usando cartão de crédito
A par�r de 2014, a AABB São Leopoldo passou a aceitar o pagamento de mensalidades e do 
aluguel de seus espaços no cartão de crédito. A opção permite vantagens aos associados, 
como o pagamento das mensalidades com uma única ida à AABB, com o parcelamento em 
12 vezes, 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. Os convites para o jantar de aniversário, dia 11 de abril, também podem ser pagos 
com o uso de cartão.

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