Mais um ano que se encerra e com ele lutas e conquistas. O ano de 2017 foi recheado de conflitos, angústias, decepções e alegrias. Então,
chegou o momento de pararmos para comemorar nossas vitórias e carregar nossas energias para encarar 2018 com toda garra diante dos novos
desafios que estão por vir. Que no ano de 2018 estejamos mais unidos do que nunca, para enfrentarmos todas as lutas com força total.
Nossas lutas e conquistas são frutos da dedicação dos associados que acreditam, apoiam e/ou trabalham para o crescimento de nossa entidade, carreira e instituições. Desejamos a todos um feliz Natal, repleto de paz, amor, saúde e realizações e que em 2018 tenhamos novas conquistas!
Para confraternizarmos e revermos os amigos, programamos as atividades abaixo a fim de renovar as energias para 2018.

Entrega dos kits de final de ano - dias 28, 29 e 30 de novembro
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 30 de novembro.
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 24/11/2017 .
A entrega no ICMBio será realizada no dia 29 de novembro, das 14h30 às 17h.
Associados em débito deverão quitar suas dívidas até o dia 24/11/2017, para recebimento do kit.

Festa de Confraternização de Final de Ano e 28 anos da ASIBAMA-DF
Dia: 1º de dezembro; Local: Espaço Contemporâneo Cota Mil – SCES Trecho 2 conjs 26/27, lote 11.
PROGRAMAÇÃO:
12h: início da festa; 12h às 17h: Dj e Show com a Banda Casa 20 (ritmos variados);
12h às 13h30: coquetel;
13h30 às 17h: almoço;
14h30: Sorteio de brindes entre os associados presentes;
17h: encerramento.
Os convites serão entregues aos associados juntamente com a entrega dos kits de Natal, devendo ser apresentado juntamente com documento de identidade com
foto no ato da retirada da pulseira numerada. A pulseira é intransferível e, caso esteja danificada, o associado/convidado deverá se reapresentar ao controle de entrada
para que seus dados sejam checados. Para evitar transtornos na entrada da festa, as pulseiras numeradas começarão a ser entregues no Hall do Restaurante do IBAMA, no dia 01 de dezembro, das 09h às 11h30.
Caso o associado queira levar algum convidado, haverá convites a venda na Secretaria da ASIBAMA-DF, no valor de R$ 106,00 (Cento e seis reais) até o dia 30
de novembro.

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

