
 

 

Boletim AABB – ao lado do associado. 

Ano 02 – Número 14 – 09/04/2013 
Não obstante o Ministério Público Estadual tenha 
concedido prazo de até 12 meses, a partir do mês 
de março, para a Associação executar o Projeto 
de Prevenção contra Incêndio e Pânico recém-
aprovado pelo CBMMG, estima-se que todo o 
feito será concluído até o final de 2012. Os 
recursos financeiros já estão devidamente 
apartados e os projetos executivos definidos para 
implementação. 
 
A atual diretoria está contando com mais 02 
(duas) grandes conquistas para o corrente ano, 
além da Renovação do Alvará de Localização e 
Funcionamento (já concedido e válido até 2015) e 
declaração oficial do DNIT de que o acesso da 
AABB no km 183,200m da BR-050, lado direito, 
sentido Uberaba/São Paulo, está devidamente 
regularizado junto àquele órgão: Certificação da 
Vigilância Sanitária e Certificação do Corpo de 
Bombeiros. 
 
Continua gozando de boa receptividade a 
campanha de concessão de 10% (dez por cento) 
de desconto no valor da mensalidade ao 
associado que indicar um novo ente social e que 
se mantiver adimplente durante a vigência do 
período promocional. A meta é alcançar a marca 
de 200 (duzentos) novos associados até o término 
da promoção, válida até o final do mês de junho 
do corrente ano. Participe. Traga um amigo e 
reduza o valor de sua contribuição associativa. 
 
Agora é para valer. De volta ao associado as 
animadas noites de sexta-feira, a partir das 20 
horas, com novo formato, e inicialmente a cada 15 
(quinze) dias. Presença do DJ Cleber Borges, 
professores de dança de salão Lauro Rodrigues e 
Cleide Gonçalves, jogos de luzes, gelo seco e 
ornamentação. Entrada gratuita para o associado 
em dia com a Tesouraria. Este pagará apenas 
pelo consumo de bebidas e comestíveis, cujo 
buffet está a cargo do arrendatário do Bar da 
Associação. Convidados e não sócios pagarão R$ 
25,00 pelo ingresso individual e R$ 50,00 pelo 
ingresso familiar (casal e filhos), com direito a um 
Domingo no clube. É sempre bom lembrar que 
como se trata de programação noturna, menores 
de 18 (dezoito) anos só poderão permanecer nas 
dependências do salão de festas acompanhados 
dos pais ou responsáveis. 
 

Oportunamente, a diretoria oferecerá, 
paralelamente, atração alternativa aos menores 
de idade presentes à Sexta Dançante com vistas 
a liberar os pais ou responsáveis dançarinos aos 
encantos da noite, e com a consciência de que 
seus filhos se encontram em absoluta segurança. 
 
Entrou em fase de sinalização a normatização do 
código de ética, conduta ecomportamento do 
associado nas dependências da Associação, 
assim como a definição dos horários de 
funcionamento dos diversos setores do clube. 
Atenção especial para o que pode e o que não se 
deve fazer nas saunas e piscina aquecida; como 
utilizar-se dos quiosques e churrasqueiras; como 
usufruir do complexo aquático, campos de futebol, 
quadras diversas e ginásio poliesportivo. Trata-se 
de um reforço visual ao que já consta do 
Regimento Interno do Quadro Social. 
 
A diretoria estabeleceu o mês de abril como 
tempo mais que necessário para o processo de 
divulgação e assimilação das regras e 
procedimentos. 
 
Após esse decurso de prazo, os associados 
recalcitrantes em infringirem o regulamento em 
geral e às demais normas em particular, a 
exemplo do que já vem ocorrendo nas jornadas 
esportivas, com total aquiescência e excelente 
efetividade,terão seus nomes anotados, 
submetidos e julgadospela Comissão de Justiça e 
Disciplina, respeitado, obviamente, o devido 
processo legal. 
 
Estão em fase de estudos, formataçãoe 
orçamentação: Animação Infanto-juvenil, nas 
vesperais domingueiras, a volta do Domingo da 
Saúde, em parceria com a CliniCassi, e o 
lançamento do Espaço Extremo Ocidente (West 
End), além do desejado e esperado FESTZEBU. 
 
Visite o site da Associação: 
www.uberaba.aabb.com.br - Tudo sobre o 
institucional, legislação, calendários, últimas 
notícias e transparência total de gestão. 
 
Cordialmente, 
José Eustáquio Bueno Caixeta 
Presidente do Conselho de Administração 

http://www.uberaba.aabb.com.br/

