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NEGOCIAL – Convênio para aquisição de 
Computadores e equipamentos da marca DELL - 
A FENABB firmou contrato de parceria com a 
empresa “DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA” 
com o objetivo de oferecer a todos os associados das 
AABB o Programa de Benefícios DELL EPP que 
disponibiliza preços mais baixos (mínimo de 10%) 
em relação aos produtos anunciados no site 
www.dell.com.br seção “Pra Você”. 
Condições Gerais: O benefício destina-se somente 
para equipamentos comercializados pela DELL 
Computadores do Brasil Ltda., na seção “Usuário 
Doméstico”, cujos preços encontram-se disponíveis 
para consulta no site www.dell.com.br. 
O programa de benefício é extensivo aos familiares 
dos associados  tais como, cônjuge, filhos, irmãos e 
pais. Cada beneficiado poderá adquirir no máximo 3 
(três) unidades a cada 4 (quatro) meses, sendo essa 
cota limitada à até o total de 5 (cinco) equipamentos 
por ano. 
Concessão do Benefício: Os associados das AABB 
deverão proceder da seguinte forma: 
 

• Ligar para o telefone gratuito 0800-970-
0246 (o benefício somente será concedido 
para compras feitas por meio deste número 
de telefone); 

• Informar o nome da AABB a qual é 
associado; 

• Informar o código EAABB. 
Forma de Pagamento: Cartão de Crédito, CDC e 
Pagamento à vista via boleto. 
 
O presidente da AABB esteve reunido no dia 18-07-
2012 com o senhor Anderson Adauto, prefeito 
municipal, senhor Karin  Abud Mauad, secretário de 
planejamento e os empresários Marco Antônio 
Barbosa, Cláudio Capanema e Asclépios de Lucas. 
A reunião foi convocada pelo senhor prefeito para 
explicar que os projetos dos novos shopping e da 
incorporação proposta pela AABB requerem revisão 
do Plano Diretor da cidade. Isto posto, o senhor 
prefeito estimou que, no mais tardar, logo após as 
eleições, enviará à Câmara Municipal Projeto de Lei 
versando sobre a adequação do Plano Diretor às 
novas demandas urbanísticas para Uberaba, 
contemplando inclusive o pedido de diretrizes para 
o projeto de incorporação da Associação. 
 

Registre-se a excelência de tratamento e a 
proficiência dispensada, tanto pelo senhor prefeito, 
quanto pelo senhor secretário de planejamento. A 
família abebeana reconheceu-se, na pessoa de seu 
presidente, sobremaneira honrada e agradecida com 
a atenção e o tratamento recebidos do poder 
executivo municipal. 
 
Anote os alvarás, certificados, outorgas e 
autorizações da sua AABB: 
 
Alvará de Licença e Localização expedido pela 
Secretaria Municipal de Fazenda da PMU; 
 
Declaração do DNIT que a AABB possui acesso 
autorizado no km 183,200m da Rodovia BR-050, 
lado direito, sentido Uberaba/São Paulo; 
 
Alvará Sanitário expedido pelo Departamento de 
Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde; 
 
Outorga de direito de uso de águas públicas 
estaduais concedida pelo IGAM; 
 
Certificado de Responsabilidade Técnica concedido 
a Davi Chaban na função de responsável em 
assuntos referentes à atividade física e assessoria 
técnica expedido pelo CREF6/MG; 
 
Certificado de Registro de Pessoa Jurídica concedido 
pelo CREF6/MG declarando a AABB capaz legal e 
tecnicamente a promover atividades físicas através 
de seus profissionais de educação física 
devidamente registrados no sistema 
CONFEF/CREFS; 
 
Certificado de ART concedido pelo Conselho 
Regional de Química de Minas Gerais tendo como 
responsável técnica NAIARA BALLEGO CAMPOS 
com abrangência em tratamento de água, análise 
físico-química, análise bacteriológica e emissão de 
laudos. 
 
Anote o novo PABX: (34) 33145570 

Cordialmente, 

José Eustáquio Bueno Caixeta 
Presidente do Conselho de Administração. 
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