
 

 

Boletim AABB – ao lado do associado. 
Ano 01 – Número 04 – 22/11/2010. 

A sua Associação tem buscado fazer o caminho da volta 
de algumas atividades perdidas no tempo. Assim, esforços 
têm sido despendidos no sentido de resgatar o salutar 
hábito do almoço dominical entre amigos e associados. 
Aos poucos a tradição está sendo resgatada. Convide seus 
amigos e familiares e vamos jogar um bom molho na 
nossa conversa domingueira. 
  
Lembram-se das sextas-feiras musicais? Pois é, elas estão 
de volta trazendo sempre um gênero musical diferenciado 
em ambiente descontraído, com comidinha especial e 
bebida bem servida ao gosto do cliente. Anote: todas às 
sextas, a partir da 20h, Café Bar da AABB. 
 
Está em fase final o recadastramento do quadro social. 
Muitos associados não puderam colaborar por motivo de 
não darem informações por telefone, outros por julgarem 
alguns dados como reservados. Na verdade, ainda não 
existe outra forma de ir ao seu encontro e conhecer 
melhor dos seus desejos, sugestões e reclamações que 
não seja através do velho e conhecido telemarketing. 
Apesar da resistência, temos absoluta certeza de que a via 
de comunicação entre a entidade e o associado está 
melhor pavimentada e agora em mão dupla. 
 
No Boletim número 01, informamos que o setor de 
eventos e atividades socioculturais da sua Associação foi 
terceirizado à empresa Projeto Publicidade Ltda. Até 
aqui, a avaliação da medida é favorável. Espera-se para os 
próximos meses um crescimento significativo das ações, 
programações e principalmente da receita do 
departamento. 
 
Outro segmento que acaba de ser terceirizado é o 
departamento comercial. A empresa VENSER é a 
responsável pela expansão das relações entre os 
associados, futuros associados e os clientes pessoas 
jurídicas das agências do Banco do Brasil em Uberaba. 
Muitos bons negócios e parcerias são esperados, tais 
como merchandising, patrocínios, convênios com uma 
gama muito grande de benefícios e expansão do corpo 
social. 
 
Conforme noticiamos no Boletim anterior, sua associação 
obteve em outubro a renovação do Alvará de 
Funcionamento e Localização. Para tanto, 
comprometemo-nos com a Diretoria de Acessibilidade da 
Secretaria de Planejamento e Orçamento da Prefeitura 
Municipal implementar rampas de acesso ao longo do 
clube, assim como dotar as instalações sociais da 
Associação de banheiros para deficientes físicos. É com 
imensa satisfação que comunicamos ao nosso corpo 

social o cumprimento parcial desse compromisso, não só 
pelo aspecto legal mas, muito principalmente, pelo que as 
medidas adotadas representam em termos de equidade e 
alcance socioambiental. 
 
Vem aí o domingo da saúde. Em parceria com a destacada 
equipe da CliniCASSI, representação em Uberaba da Caixa 
de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, 
realizar-se-á no próximo mês de janeiro um elenco de 
atividades voltado para a melhoria da qualidade de vida 
dos associados, dependentes, familiares e amigos da 
AABB. A tônica do evento terá como base o programa da 
saúde da família, hoje considerado a menina dos olhos da 
Caixa de Assistência-CASSI. Serão inúmeras as atividades, 
todas elas voltadas para a preservação da saúde e a busca 
da excelência no modo de viver. Aguarde e participe. 
 
A Associação abrirá suas portas e instalações para as 
festividades do 4º Encontro dos ex-Atletas de Uberaba, a 
realizar-se a partir do próximo dia 27 do corrente mês. 
Procure inteirar-se da programação e prestigie esse 
evento que vai congregar a fina flor dos amantes do 
esporte em nossa cidade. 
 
No próximo ano, a AABB estará comemorando seu 
cinqüentenário. Dia 01/05/2011 será a data natalícia de 
sua Associação quando ela completará cinqüenta anos 
bem vividos. Mande sua sugestão para compor nossa 
programação de festividades e celebração. 
 
E quase que desapercebido o ano da graça de 2010 está 
chegando ao fim. E quanta coisa boa e importante 
aconteceu. No próximo mês será Natal e depois réveillon 
acenando o início de novo ano. 
 
Portanto, a diretoria eleita para o triênio 2010/2013 quer 
desejar a todo o corpo social, juntamente com seus 
familiares e amigos, boas festas e um venturoso ano 
Novo. 
 
Estendemos também nossos votos de feliz Natal e 
próspero ano Novo aos funcionários do Clube, muito 
dedicados e importantes na consecução dos objetivos da 
entidade, assim como aos parceiros, colaboradores, 
contratados, conveniados, enfim, às entidades co-irmãs e, 
em especial, às autoridades que souberam fazer cumprir a 
lei dentro do devido processo legal e respeito à cidadania. 
 
Saudações da Diretoria do triênio 2010/2013. 
 
José Eustáquio Bueno Caixeta 
Presidente do Conselho de Administração. 


