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Nova Diretoria
 No dia 24 de janeiro, a AABB realizou a cerimô-

nia de posse da nova Diretoria Administrativa e dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal, eleitos no dia 20 de 

novembro de 2017.

 Cerca de 70 convidados prestigiaram a soleni-

dade, entre representantes do Banco do Brasil, ins-

tituições parceiras da AABB, ex-diretores do Clube 

e familiares. 

 Em seu pronunciamento, o novo Presidente da 

AABB, Eduardo Soares Cardoso, fez questão de 

agradecer o apoio recebido, enaltecer o belo tra-

balho realizado por seu antecessor, José Martin 

Greve, e destacar a importância de ampliar o diá-

logo com o associado, a fim de que as ações estejam 

sempre em sintonia com o desejo de todos.

 Eduardo foi Vice-Presidente durante o mandato 

anterior. Elegeu-se Presidente da AABB com 149 

votos de um total de 150. O outro voto foi nulo. Sua 

expressiva votação evidencia a confiança dos asso-

ciados em suas propostas. A principal delas é a de  

valorizar o associado, oferecendo novos serviços e 

mais vantagens para quem se associa ao Clube. Seu 

mandato vai até 31 de dezembro de 2021.

 No dia 12 de fevereiro, segunda-feira de 

Carnaval, a AABB vai realizar o tradicional Baile 

Infantil, que a cada ano se consolida como um dos 

eventos mais prestigiados do Clube. A festa começa 

às 16 horas na Sede Social, com entrada gratuita 

para os associados que apresentarem a carteira 

social. Para os não-associados, será cobrado R$ 

25,00 por pessoa, sendo gratuito o acesso de 

crianças com até 5 anos de idade.

 Prepare a fantasia, o confete, a serpentina e 

traga seu filho para se divertir com tranquilidade, 

segurança e muita animação.

 Em razão de problemas técnicos com a empresa 

responsável pela confecção dos boletos bancários, 

a mensalidade da AABB deverá ser paga conforme o 

cronograma abaixo: 

Mês de janeiro: vencimento em 2 de fevereiro.

Mês de fevereiro: vencimento em 28 de fevereiro.

Mês de março: vencimento em 23 de março.

Mês de abril: vencimento em 16 de abril. 

Mês de maio: vencimento em 10 de maio. 

Mês de junho: vencimento em 5 de junho.

 Importante lembrar que, em reunião realizada 

no mês de dezembro, o Conselho Deliberativo apro-

vou o reajuste das mensalidades da AABB. A partir 

de janeiro, o valor-base passou a ser R$ 140,00 e o 

associado individual, R$ 91,00.

Baile Infantil

Mensalidade

 De 16 a 18 de fevereiro, a Sede Balneária de 

Canasvieiras vai receber a segunda etapa do 2º Cir-

cuito de Verão Beach Tennis AABB. As inscrições 

deverão ser realizadas até o dia 14 pelo site 

www.tenisintegrado.com.br ou com os professores 

Elisa Rebelo e Maurício Aquino.

 Os jogos serão disputados nas categorias 

Open, B, C e D, em duplas Masculina, Feminina e 

Mista. E também na categoria Sub 14. A expectativa 

é superar o número de inscritos na primeira etapa, 

realizada no mês de janeiro e que contou com 76 

duplas participantes.

Expediente

Beach Tennis
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