Iniciamos a contagem regressiva para encerrar o ano de 2016. Após muitas batalhas, chegou o momento de parar e aliviar a carga, comemorar as conquistas e redirecionar os caminhos diante dos novos desafios que com certeza estão por vir. A conjuntura atual nos antecipa que no ano
de 2017 precisaremos estar mais unidos do que nunca, carregados de solidariedade, amor e compaixão para com o próximo.
Nossas lutas e ações são frutos da dedicação de muitos associados que acreditam, apóiam e/ou trabalham para a sustentação e crescimento
de nossa entidade, carreira e instituições. Desejamos a todos um Natal de paz e que em 2017 tenhamos novos horizontes e vitórias! Para confraternizarmos, revermos os amigos e nos integrarmos ainda mais, programamos as atividades abaixo a fim de recarregar as energias para 2017.

Entrega dos kits de final de ano, dias 06, 07 e 08 de dezembro
Das 09h às 17h na área de lazer da ASIBAMA-DF (churrasqueira pequena)
Os associados aposentados, cedidos, bem como aqueles que estiverem de licença ou viajando a serviço, poderão receber seu kit por meio de autorização. Os demais associados receberão pessoalmente no local de entrega. Não haverá possibilidade de armazenamento de kits após o dia 08 de dezembro.
Caso sobrem kits, os mesmos serão doados a entidades assistenciais.
A ASIBAMA-DF disponibilizará kits vegetarianos em substituição aos tradicionais kits de natal aos associados que manifestarem interesse previamente, através do e-mail asibama@asibama.org.br até o dia 02/12/2016.
A entrega no ICMBio será realizada no dia 07 de dezembro, das 14h30 às 17h.
Novos associados terão direito ao recebimento do kit efetivando sua associação até o dia 30/11/2016.
Só poderão receber o kit os associados sem débitos com a Asibama-DF.

Festa de Confraternização de Final de Ano e 27 anos da ASIBAMA-DF
Dia: 09 de dezembro; Local: Porto Vittória - SCES Trecho 02, Conjunto 19, Setor de Clubes Esportivos Sul.
PROGRAMAÇÃO:
12h: início da festa; 12h às 17h: Dj e Show com a Banda Terminal Zero (ritmos variados);
12h às 13h30: coquetel;
13h30 às 17h: almoço;
14h30: Sorteio de brindes entre os associados presentes;
17h: encerramento.
Para evitar transtornos na entrada da festa, as pulseiras numeradas começarão a ser entregues na Área de Lazer da ASIBAMA-DF, no dia 09 de dezembro, das
09h às 11h30. Caso o associado queira levar algum convidado, haverá convites à venda na Secretaria da ASIBAMA-DF, no valor de R$ 100,00, até o dia 05 de dezembro.
Os convites de “Associado” serão entregues juntamente com os Kits de Natal. Associados deverão apresentar documento com foto no ato da retirada da pulseira.
Os convites de “Convidado” e “Convite Especial” deverão ser apresentados para a retirada da pulseira no dia do evento. A pulseira é intransferível e, caso esteja danificada, documento com foto deverá ser apresentado na portaria do evento.

Não será permitida a entrada de crianças menores de 12 anos de idade! Não serão vendidos convites no evento!

