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2ª Feira:

3ª a 6ª Feira:

Sábado, Domingo e Feriado:

FECHADO P/ LIMPEZA

GERAL: 07:00 às 21:00

SECRETARIA: 10:00 às 16:00

BAR/RESTAURANTE: 10:00 às 17:30

PISCINAS: 07:00 às 20:00

GERAL: 08:00 às 18:00

SECRETARIA: 10:00 às 14:00

BAR/RESTAURANTE: 09:00 às 18:00

Horários AABB
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Quadras de Tênis na AABB

Regras Provisórias: 08/09 a 28/09

Devido ao momento que estamos passando o uso das quadras de tênis na AABB será com 
horários previamente agendados.

- Os associados interessados em reservar um horário deverão entrar em contato com Álvaro 
(99195-4365) ou Sinei (98817-0840).

- Cada tenista poderá jogar 1 HORA por semana, de terça a domingo.

- Caso tenham 4 tenistas interessados em jogar no mesmo horário, será priorizada a 
formação de jogos de DUPLAS (se forem do mesmo nível técnico).

- Diariamente no período da noite serão fechados os horários do próximo dia.

- Em caso de interesse em jogar em uma quadra vazia (sem reserva de horário), o tenista 
deverá se informar antes com Álvaro ou Sinei sobre a disponibilidade de uso.

- Caso não sejam preenchidos todos os horários, serão repetidos os tenistas para jogarem 
novamente, se for de interesse deles.

- Deve-se comunicar a Álvaro ou Sinei a desistência do uso de quadra anteriormente 
reservada, para que seja novamente disponibilizada para outros tenistas.

- O bebedouro das quadras está interditado para uso.

- Pedimos para cada tenista leve sua garrafa de água. 

- Está proibido ficar mais de 5 minutos na área de espera das quadras de tênis. 

Contamos com a compreensão de todos.
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USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA 
NAS DEPENDÊNCIAS DA AABB

Circular em todas as áreas do clube com máscara cobrindo boca 
e nariz. 

Coloque a máscara ao sair da piscina.

Ao sair do carro, circulando no clube, coloque a máscara. 

Está consumindo no bar e está nas mesas? Deixe a máscara bem 
próximo, para quando sair da mesa ter fácil acesso para usá-la. 

Para ser atendido na secretaria, use a máscara. 

Para ser atendido no balcão do bar/restaurante, use a máscara.

Pedimos aos associados que nos ajudem a manter os protocolos 
estabelecidos em todas as situações possíveis. 

O uso de máscara é obrigatório, não espere ser abordado por 
algum funcionário.

Pedimos ainda que seja mantido distanciamento entre as 
pessoas e a higienização com álcool em gel nos recipientes 
disponíveis no clube.
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Novo Toboágua
O novo toboágua está fazendo

a alegria das crianças em
seus momentos de
diversão na AABB.
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Continua

Melhorias na entrada da AABB

A entrada da AABB recebeu melhorias como 
substituições dos portões, adequação do 

canteiro central, reforma do passeio e pintura 
do muro com inserção da logo do clube e de 

temas esportivos. Há pouco tempo também foi 
substituído o letreiro luminoso de identificação 

da AABB. Nos próximos dias será feita a 
pintura do muro de entrada.












