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Réveillon 2020
 O Réveillon 2020 foi marcado por 
muito Rock and Roll comandado por 
Allan Bastos e a Tramela.
Uma noite com muita animação que 
contou também com a par�cipação da 
Orquestra Social Dance abrindo a festa. 

Posse da Nova Diretoria

 No d ia  09 de janei ro  fo i 
empossada a Nova Diretoria da AABB 
Maceió, comandada pelo presidente 
ree le i to  Marcos Dav id ,  para  o 
quadriênio 2020/2023.  Pela primeira 
vez na história do clube todos os 
associados puderam participar do 
pleito. “Vamos fazer uma AABB para 
todos, assim como foi o nosso slogan 
de campanha”, afirmou Marcos, David 
em seu discurso de posse.
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 Com várias a�vidades ar�s�cas espor�vas e 
musicais o projeto Verão AABB é + VC marcou 
presença entre os associados do clube. 

Mais uma vez a prévia abriu com chave de ouro a folia de momo da AABB Maceió.
Desta vez, comandada por Pell Moraes e Banda Gerações!

Foram 3 dias em que os associados puderam 
desfrutar de muita folia com a segurança e a 
tranquilidade que só a AABB Maceió oferece!

Bebé e seu Teclado

Brincadeiras com
a Turma do Ruanito

VERÃ
AABB é   VC
#VERÃ
AABB é   VC
#

Pimenta de Sollo
Ândrei Costa

Azul&
Branco

2020
Frevo no Paraíso!

Azul&
Branco

2020
Frevo no Paraíso!

PasseioPasseioPasseioPasseioPasseioPasseio
EcológicoEcológicoEcológicoEcológicoEcológicoEcológico
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 No Dia Internacional da Mulher as associadas 
presentes no Clube receberam homenagens e ainda 
assis�ram a apresentação musical com Camilo e Edjane.

Galeria de Honra - Torneio Interno - Simples 
2ª classe
Campeão - Júlio César
Vice Campeão - Márcio Rêgo  
3ª classe
Campeão - Ivens Moura
Vice Campeão - Rafael Lopes 
4ª classe
Campeão - Wolney
Vice Campeão - Marcos Vieira
 5ª classe
Campeão - Gabriel Neto
Vice Campeã - Maria Clara

Dia de homenagens no 8 de março

Circuito Interno de Tênis/Beach Tennis
3ª Etapa

No dia 16 de março
fizemos a 1ª publicação
sobre a Covid-19.
Ela falava em como 
prevenir o contágio

Tivemos também o
1º evento cancelado 
devido à pandemia
A JESAF 2020

No mesmo dia, tivemos
que suspender 
todas as atividades 
do Clube.

CONSELHO ESTADUAL DE AABBs
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Ao longo da pandemia vários informes foram
produzidos e publicados no site e nas redes 
sociais do clube, sempre buscando manter 
os nossos associados informados de como
evitar o contágio.

Escada do parque  aquático infantil

Mesmo fechada a AABB Maceió
Continuou Trabalhando!

Manutenção dos Campos de Futebol

Manutenção dos Espaços do Clube

Maceió,31 de dezembro de 2020

Aquisição de duas mesas de FUTMESA

Substituição das coberturas das barracas

Substituição do gramado da entrada do salão social

Manutenção das barracas do Clube

Rampas de Acessibilidade

Reforma das Churrasqueiras
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Solidariedade

AABB Comunidade

SEU CELULAR 
USADO PODE

CRIANÇA A 
ESTUDAR!

AJUDAR UMA

 SEGUROSBB FUNDAÇÃO

AABBcomunidade

Realização:
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Durante a pandemia, os
alunos do AABB Comunidade
tiveram aulas on line.

Foram doadas cestas básicas
para as mães dos alunos do
AABB Comunidade.
A ação foi fruto da união de
forças entre a Federação 
Nacional de AABB’s FENABB,
a Fundação do Banco do 
Brasil, a AABB Comunidade, 
o BB Seguros, AABB Maceió 
e a Associação de Moradores 
das Pescaria. Ao todo foram
distribuídas 340 cestas básicas 
com mantimentos e produtos 
de limpeza.

Inclusive foi criada uma
campanha para doar celulares
para os que não tinham como
acessar as aulas.

A partir de junho, as mensalidades tiveram descontos de 15%
Descontos nas mensalidades e sorteio de brindes

 Os associados que mantiveram suas mensalidades em dia até o dia 31/10/2020, participaram de sorteio de brindes, 
ocorrido no dia 08/11/2000, foram 10 Bilhetes do Grande Sorteio Natalino 2020;1 Pacote para o Réveillon com direito a 
Hospedagem no Chalé e Participação no Baile (pessoal e intransferível); 2 Chalés para o Período do Carnaval 2021 (pessoal e 
intransferível);10 Chalés para Finais de Semanas em datas definidas pelo clube (pessoal e intransferível); 
2 isenções de mensalidades pelo prazo de 6 meses;  3 TVS LED.

CONVITES   Dobrar de 15 para 30 a quantidade de convites para utilização até 30/12/2020.

ADMINISTRATIVAS Suspensão de novas despesas, até 31/12/2020, exceto as de exigências legais; Apesar do cenário ainda ser 
de incerteza, a Diretoria está acompanhando, avaliando a conjuntura e focada na missão de planejar e proporcionar 
contentamento a todos de forma eficiente, segura e sustentável. 

Sorteio foi realizado em novembro

Maceió,31 de dezembro de 2020
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#AABBSEGURA

PLANO DE REABERTURA
AABB MACEIÓ

PLANO DE REABERTURA
AABB MACEIÓ

 Em agosto foi autorizada a retomada gradual das a�vidades dos 
clubes sociais, através do DECRETO Nº 8.938 MACEIÓ/AL, de 13/08/2020, 
da Prefeitura Municipal de Maceió e PORTARIA Nº 017 MACEIÓ/AL, de 
13/08/2020, da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer – 
SEMTEL, a AABB Maceió voltou a receber também, paula�namente, seus 
Associados. Para que tudo ocorresse de forma segura lançamos o Plano de 
Reabertura #AABBMAISSEGURA. Com as principais informações para o 
“novo normal” e, em especial, os procedimentos de higiene e segurança 
necessários à prevenção ao coronavírus e à readequação das a�vidades, 
respeitando o distanciamento social, recomendado pelas autoridades da 
área de saúde.

Retomada das atividades

Aos poucos as atividades foram retomadas

Além dos funcionários do Clube, os nossos parceiros dos quiosques, bares e restaurantes
estão tomando todos os cuidados para atender os nossos associados e convidados com segurança

Maceió,31 de dezembro de 2020
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 Em novembro, o secretário 
estadual de Ciência e Tecnologia, 
Rodrigo Rostier, para conhecer o 
trabalho desenvolvido pelo Programa 
AABB Comunidade,  em parceria com a 
AABB, FBB, FENABB e o governo do 
estado. Na oportunidade,  o presidente 
Marcos David e o vice administrativo 
Clebson Pinheiro e a educadora 
Veraleide conversaram sobre a 
impor tânc ia  do Programa e as 
atividades que são desenvolvidas no 
clube, bem como sobre a possibilidade 
de novas parcerias na área social, com 

o governo estadual. Ele conheceu também, o Centro Médico e Odontológico,  o Telecentro e acompanhou a entrega 
dos kits contendo os ítens a serem utilizados pelos educandos durante as suas atividades.

Inauguração  do  novo Inauguração  do  novo Inauguração  do  novo Inauguração  do  novo Inauguração  do  novo Inauguração  do  novo 

No dia 20 de dezembro,
foi inaugurado o novo parque
infantil.

Mais um espaço para a
criançada se divertir!
Foram distribuidas balas,
algodão doce e guloseimas.

Ainda teve a participação
da Turma do Ruanito com
muitas brincadeiras!

Maceió,31 de dezembro de 2020
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RECONECTA

No dia 19 de dezembro,
foi realizado o Reconecta

Verão AABB Maceió.
Marcando a retomada das

atividades do clube.
Com torneios esportivos,

atrações culturais, etc.
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Marcos David
Presidente

Palavra do Presidente

Caro(a) Associado(a),

P
elas razões que dispensam comentários, o ano que ora 
termina não foi nada fácil, mas estamos orgulhosos do 
caminho que percorremos até aqui e nossas conquistas 

não seriam possíveis sem você.

A nossa AABB, que é sinônimo de acolhimento, de encontros, de 
confraternização, de promoção de atividades de caráter social, 
recreativo, esportivo e cultural, não teve condições de funcionar em sua plenitude este ano.

Mas, independentemente dos percalços, promovemos várias melhorias no clube que, certamente, 
contribuirão e promoverão o bem-estar de todos quando voltarmos à normalidade.

Em 2021, e nos próximos anos, esperamos continuar ajudando a realizar seus sonhos e fazendo 
sempre uma melhor AABB PARA TODOS.

Muito obrigado pelo que vivemos juntos e pela confiança em nosso trabalho.

VOTOS DE FELIZ ANO NOVO!

Marcos David Gomes da Silva
Presidente do Conselho de Administração
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