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Após os testes com o Café Bar, a diretoria, atendendo sugestão de 
grande número de associados, resolveu lançar a SEXTA SUPER CLUBE, a 
realizar-se todas às segundas sextas-feiras do mês, com estréia prevista 
para o próximo dia 11 de fevereiro no salão de festas, a partir das 
20h30mim e que constituirá da apresentação dos novos associados do 
mês; sorteio de brindes entre os aniversariantes do mês; bingão social; 
escolha do casal mais animado da noite; banda e buffet completo. 
Associados pagarão R$ 5,00 e não associados R$ 10,00 pelo ingresso 
individual.  
 
 
Em parceria com o Sindicato dos Bancários de Uberaba, acontecerá no 
próximo dia 26 de fevereiro, a partir das 17h, animado grito pré-
carnavalesco com música ao vivo. Estão convidados todos os associados 
a se juntarem aos diversos blocos que estão sendo formados e que 
prometem grande animação. Preço único para ingresso no Salão de 
Festas: R$ 20,00. 
 
 
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 dia 27 de fevereiro 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. Agende e participe a partir 
das 09h da manhã de atividades aeróbicas; caminhadas; hidroginástica; 
pilates; orientação médica e de degustação de almoço saudável. 
 
 
Sócios atletas maiores de 40 anos façam suas inscrições na portaria do 
clube e participem do 3º Campeonato de Futebol de grama do Grupo  da 
Idade do Lobo, com realização prevista para a última semana de 
fevereiro. 
 
O Conselho de Administração aprovou a constituição de uma comissão 
para preparar minuta de reforma parcial do Estatuto Social, coordenada 
pelo Vice Presidente Jurídico, Dr. Arlindo Félix Costantin e de demais 
membros, a saber:  Antônio Carlos Sousa, Vice Presidente de Patrimônio, 
Horácio Martins Filho, ex-Presidente da Associação; Romildo Cândido 
Ribeiro, Presidente da Associação dos Funcionários Aposentados e 
Pensionistas do Banco do Brasil e do Presidente da AABB.  
 
 
O Presidente da Associação, atendendo deliberação do Conselho de 
Administração de 09/01/2011, designou os associados, abaixo, para 
comporem Comissão de Estudos de Projetos Especiais, coordenada pelo 
titular, relativamente ao teor e às responsabilidades de natureza 
inadiável contidas no Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado com o 
Ministério Público Estadual para deliberar sobre as alternativas a serem 
apresentadas na AGE do próximo dia 27 de fevereiro a partir de 10h, em 
primeira convocação, notadamente no que diz respeito aos meios e 
caminhos a serem trilhados no sentido de que sejam levantados os 
recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento das exigências, no 
devido prazo-limite, estipulado pelos órgãos de fiscalização da Prefeitura 
Municipal (Acessibilidade e Vigilância Sanitária), Ministério Público e 
Corpo de Bombeiros) a saber:  Antônio Carlos Sousa;                         
Arlindo Félix Costantin; Hélcio Silva; Horácio Martins Filho;                         
Kênio Borges da Silva; Nivaldo Goulart; Vicente de Paulo Cunha Braga. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 Atendendo a Requerimento datado de 18/01/2011, em que o 
Conselho de Administração, representado por seu presidente, com 
fulcro nas atribuições previstas no art. 23, inciso VIII do Estatuto Social, a 
presidente do Conselho Deliberativo Eliene Helena Cançado de Andrade, 
no exercício de sua competência, fixada no inciso XII do art. 15 do 
Estatuto Social, decide convocar os senhores associados para se 
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a se instalar no dia 
27/02/2011, domingo, na sede campestre da Associação, localizada no 
KM 182 da BR 050, sentido Uberaba/São Paulo, às 10:00h, em primeira 
convocação, podendo ela deliberar de acordo com o parágrafo primeiro, 
incisos de I a III do art. 11 do Estatuto Social ou seja: com a maioria 
absoluta dos associados em primeira convocação; ou com 1/5 dos 
associados em segunda convocação; ou quorum mínimo de (10) dez 
associados em terceira convocação e seguintes, com intervalos de trinta 
minutos entre cada expediente, para tratar da seguinte ordem do dia:  

I – Distribuir, ler, votar e aprovar a proposta de reforma parcial do 
Estatuto Social, elaborada por comissão de associados constituída para 
esta finalidade.  

II - Distribuir, ler, votar e aprovar o Balanço e a Conta de Resultado do 
exercício de 2010, assim como os pareceres do Conselho Fiscal e do 
Conselho Deliberativo.  

III - Recompor os quadros vagos no Conselho Deliberativo e no Conselho 
Fiscal.  

IV - Tomar conhecimento do teor e das responsabilidades de natureza 
inadiável contida no Termo de Ajuste de Conduta (TAC), assinado com o 
Ministério Público Estadual.  

V– Outros assuntos de interesse do corpo social. Para efeito de 
verificação de quorum, informamos que o quadro social está 
constituído, nesta data, de 576 associados.   

Uberaba, 18 de janeiro de 2011. 

 Eliene Helena Cançado de Andrade Presidente do Conselho 
Deliberativo 

Comunicamos aos nossos associados que faremos a transferência do 
escritório da Associação para a nossa sede campestre, a partir do 
próximo mês de fevereiro. A medida visa elevar a qualidade do serviço 
prestado ao Corpo Social, aumentar a produtividade do quadro de 
colaboradores e racionalizar os gastos com insumos, equipamentos, 
reparo, manutenção e materiais de expediente em geral. Solicitamos aos 
associados que ainda não possuam a carteira social que procurem a 
secretaria do clube para a adoção das providências urgentes e 
necessárias. 

Saudações da Diretoria do triênio 2010/2013. 

José Eustáquio Bueno Caixeta 

Presidente do Conselho de Administração. 


