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Plano de Vantagens
Imagine um clube em que todos os serviços
disponíveis passam a ser oferecidos com descontos
expressivos para seus associados. Não imaginou?
Pois é, mas esse clube existe!
No dia 1º de fevereiro, a AABB lançou o Plano
de Vantagens, um pacote com até 50% de desconto
nos valores cobrados pelos parceiros que oferecem
serviços na Sede de Coqueiros. Como o nome
sugere, o objetivo é proporcionar ótimas vantagens aos associados, de modo a valorizar aquele
que mais contribui para o funcionamento do Clube.
Os parceiros entenderam a ideia da AABB e
aceitaram participar do Plano de Vantagens,
passando a oferecer ótimos descontos. Conﬁra:
 Escolinhas de futsal, futebol e vôlei: 50%
 Sessão de massoterapia: 50%
 Centro de Dança Cacá Berka: 40%
 Lavacar: 40%
 Academia de Musculação: 40%
 Studio de Pilates: 40%
 Escolinha de Tênis Guga Kuerten: 40%
 Aulas de tênis e beach tennis: 40%
 Estúdio de música: 40%
 Restaurante: 25% na refeição
 Bar do Castelinho: 25%
 Bar da Sede Balneária de Canasvieiras: 25%

Pesquisa de Satisfação
A ﬁm de aprimorar sua atuação, a AABB
realizou uma pesquisa de satisfação para conhecer
a opinião dos associados e, assim, dispor de informações relevantes para implementar ações necessárias. Ao todo, 86 pessoas participaram, inclusive
com críticas e sugestões complementares.
De posse das informações, a Diretoria da AABB
está deﬁnindo as ações mais adequadas para o
atendimento aos associados. Algumas já foram
implementadas, como o Plano de Vantagens. A
ideia é concretizar novas ações durante o ano, de
modo a melhorar os serviços oferecidos.

Mensalidade
No mês de dezembro, o Conselho de Administração da AABB acatou, por unanimidade, a proposta do Presidente do Clube, Eduardo Cardoso, de
manter inalterado o valor da mensalidade durante o
ano de 2019. Em reunião que contou com a presença dos presidentes dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal, Luís Minsky e João de Paula Carneiro, todos
concordaram que, em razão do momento econômico do país, a mensalidade não sofrerá reajustes.
Assim, mesmo com a possibilidade de aprovar
reajustes a cada 12 meses, conforme decisão do
Conselho Deliberativo em 2016, a AABB manterá o
valor-base de R$ 140,00. Cumpre destacar que o
último reajuste, em janeiro de 2018, aumentou a
mensalidade em apenas R$ 10,00.

Obras
No mês de janeiro, a AABB iniciou as obras de
regularização da rede de esgoto da área do
Complexo Esportivo junto à CASAN, possibilitando
assim que toda a Sede de Coqueiros passe a ter a
rede de esgoto regularizada. Trata-se de uma obra
bem relevante, que beneﬁcia diretamente o meio
ambiente, especialmente em um local tão privilegiado pela natureza como a Sede do Clube.
Para realizar os serviços, a AABB obteve um
ﬁnanciamento com a FENABB e as obras deverão
estar concluídas até o ﬁm do mês de fevereiro.
Além dos benefícios ao meio ambiente, a regularização da rede de esgoto no Complexo Esportivo
vai permitir que a fossa lacrada existente seja
deﬁnitivamente inutilizada. A partir de agora, a
ligação com a rede da CASAN será feita por meio de
duas bombas localizadas próximas ao Castelinho.
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