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BOLETIM INFORMATIVO ASFABE - 1° EDIÇÃO
AGOSTO/2022

O ARRASTAPÉ FOI ARRETADO NA VOLTA DO SÃO JOÃO DA ASFABE
A primeira festa junina da associação, após dois anos de pandemia sem poder forrozar, fez renascer o
espírito nordestino que estava guardado dentro de cada um. O evento aconteceu no dia 17 de junho e
contou com muita animação, comida típica e forró dos bons.
O salão do restaurante se transformou num grande arraial. O colorido das chitas e os elementos de palha
e peças de artesanato enfeitavam o espaço. O momento reuniu associados e convidados para celebrar
uma das épocas mais animadas do nosso calendário.
Matutos e matutas capricharam no visual e arrasaram no salão ao som do forró autêntico de Eudinho do
Acordeon e Trio Forroviar.
Para este evento foi colocado à disposição dos associados o contato do professor de dança Arnaldo,
visando a contratação particular de dançarinos. A participação desses profissionais tornou a festa ainda
mais animada, contando inclusive com uma quadrilha improvisada.
É muito gratificante para todos que fazem a Asfabe ver a retomada das atividades sociais, especialmente
neste período de tanto significado para nós nordestinos.
A Asfabe agradece a todos associados pela presença e animação.

BINGO DOS SÓCIOS GARANTE ANIMAÇÃO
As edições do bingo dos sócios estão de volta na Asfabe. Na última sexta feira, dia 22 de julho, aconteceu
mais uma edição do bingo Asfabe, que contou com a presença de vários associados, familiares e amigos.
Com muita diversão, o evento já tem espaço garantido na programação social da Asfabe. Na última edição,
Reginaldo Dias ganhou o primeiro prêmio. O segundo prêmio ficou com Carlos Simões. Laércio Silva levou
o terceiro prêmio. Gilberto Lins arrematou o quarto prêmio e Fátima Fonseca ficou com o quinto prêmio,
que encerrou a partida do dia.
A próxima edição já está marcada para o dia 5 de agosto, a partir das 15 horas. Outras edições virão e
serão divulgadas no site e nos grupos de whatsapp, acontecendo sempre nas tardes sextas feiras. Vale a
pena conferir nossos canais de comunicação e se programar. As cartelas ficam disponíveis no dia da
partida, a partir das 13h, no restaurante da Asfabe. Venha e traga familiares e amigos.
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COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS
A comemoração dos pais acontece tradicionalmente no segundo domingo do mês de agosto.
A Asfabe sempre antecipa o evento para seus associados e este ano a festa será realizada no dia 12,
sexta feira, com início às 19h, e encerramento será às 23h. A música dessa vez fica por conta de Jordão
dos Teclados Show.
No encontro, que é realizado há mais de vinte anos, acontece homenagem surpresa para um pai, seguida
do tradicional corte do bolo. A presença dos familiares e pessoas queridas é fundamental nesse
momento
Todos os associados são bem vindos a este momento de homenagem e confraternização.

TORNEIO DE DOMINÓ
Brevemente acontecerá o Torneio de Dominó da Asfabe. Aguarda-se apenas a conclusão do regulamento
para que seja fixada a data de realização e feito o sorteio das duplas.
Visto como atividade de grande integração, esta é mais uma iniciativa da diretoria para unir os
associados e proporcionar momentos de descontração e interatividade.
O evento é exclusivo para sócios e familiares e as inscrições já estão abertas. Os interessados podem se
dirigir à Secretaria para efetuar a inscrição e pagamento da taxa.
A expectativa da organização é de aumentar o número de participantes em relação a edição anterior da
competição, possibilitando que cada vez mais sócios desfrutem deste momento de lazer.
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