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VVeemm aaíí!!
III Encontro
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Atenção Associados!
Chegou a hora
de apresentar seu talento.
No dia 28/04/2019 promoveremos, na AABB Maceió, o Encontro em destaque, obje vando
mostrar o talento dos nossos Associados, em variadas artes a exemplo de:
Artesanatos; Escritores; Cantores; Poetas; Fotograﬁas; Esculturas; Pinturas; Etc.
As inscrições para o evento poderão ser realizadas até o dia 26/04/2019, através do link abaixo:
h p://www.aabbmaceio.com.br/contato_prata_casa.php

ENCAD 2019
O presidente da AABB Maceió, Marcos
David, par cipou nesse ﬁnal de semana, em
Maceió, do ENCAD - Encontro de
Administradores de AABBs, que reuniu os
dirigentes dos Estados de Alagoas e
Pernambuco.
Es veram também presentes, além dos
dirigentes dos dois estados, administradores do
BB, o superintendente do Banco do Brasil,
Cássio Daltoé, o vice presidente da FENABB,
Jezreel Agra e o presidente do CESABB Alagoas
e também vice presidente administra vo AABB
Maceió, Clebson Pinheiro.
O encontro que é realizado anualmente
reúne os administradores das AABBs para
discu rem sobre as melhorias a serem
oferecidas aos associados, troca de
experiências e o planejamento de suas
a vidades para o ano em curso.

Os atletas aposentados da AABB Maceió
estão de malas prontas para par cipar do CINFAABB
2019 em Foz do Iguaçu. Com uma delegação de 252
pessoas, os atletas par cipam das seguintes
modalidades: Futebol Master(50 anos), Super
Master(60) e Ultra Master(70), Vôlei feminino,
Buraco(02 duplas), dominó(03 duplas), Corrida
Masculino, 01 e feminino, 04, Natação Masculino,
08, Natação Feminino, 02, Tênis de Mesa, 01, Tênis
de Quadra, 01 e Sinuca, 01.

Fique sempre informado das nossas atividades!
aabbmaceio.com.br

aabbmaceio

aabbmaceio.al

maceio@aabbmaceio.com.br

(82) 3311 1151

15 Tv’s de LED/LCD 40"
12 Notebook’s
15 Smartphones
08 Motos 125 C
03 Gol’s
06 Mobi’s
01 FIAT Argo

Sorteio
Natalino
AABB
AABB

Valor da
Cartela

R$ 300,00
Dividido em
até 10x
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Ligue 33111151

A AABB Maceió está lançando o projeto
"Geladeira Literária' com objetivo disseminar o
hábito da leitura.
Serão duas geladeiras desativadas e
adaptadas que estarão a disposição no clube.
Uma no salão de jogos e a outra para os alunos
do AABB Comunidade.
Para participar é bem fácil, basta doar um livro
usado na secretaria do clube, em Pescaria.
Vamos juntos apoiar esta ideia!
#AABBMaceió
#Geladeiraliterária
#Maceió
#Leitura

Geladeira
Literária

Colabore doando livros usados.
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No dia 21 de abril a AABB Maceió realiza uma
a vidade especial para a criançada. A caça ao Ovo de
páscoa!
A a vidade será realizada em nossa trilha ecológica
es mulando o contato e a preservação da natureza.
Venha e traga seu ﬁlho!

Fale Conosco
Central de Negócios
0800 729 0400

