
            PROCEDIMENTOS PARA ENTRADA DE CONVIDADOS - 2020  
 

 
 

Entrada de Convidado COM CORTESIA  
 
 

A AABB disponibiliza 15 cortesias por ano para cada associado titular, com controle por meio de 
sistema do Clube. Essas cortesias são creditadas automaticamente.  
 
Para utilizar as cortesias, é necessário acessar a “Área do Associado” no site www.aabbsp.com.br (link 
no canto superior direito) e seguir os procedimentos abaixo: 
 
1) Fazer login na “Área do Associado”, informando o número do associado titular (com 6 dígitos) no 
campo “Título” e a senha cadastrada. Caso ainda não tenha feito cadastro na “Área do Associado”, é 
necessário clicar no botão “Cadastrar senha” (lado direito da página) e preencher os campos solicitados; 
 

2) Clique na guia “Cortesias” para acessar o formulário de cadastro de convidados; 
 

3) Preencha todos os dados do convidado: nome completo (sem abreviações), data de nascimento, RG 
ou CPF e o e-mail de contato do associado titular; 
 

4) Caso haja a necessidade de mais de 1 cortesia, basta clicar no botão “Adicionar cortesia” e preencher 
os dados completos dos demais convidados; 
 

5) Clique no botão “Prosseguir”. Aparecerá a mensagem “Cortesias retiradas”. 
 
Importante: 
 

- O convite ficará disponível para o convidado utilizar quando quiser, em apenas 1 dia. 
 

 
 

Entrada de Convidado COM CONVITE ADQUIRIDO 
 
 

Também é possível que o associado titular (ou cônjuge) adquira convites para convidados, conforme 
procedimento abaixo: 
 
1) Comprar, no Caixa do Casarão ou na Secretaria da Unidade Cantareira 1 ou mais convites.  
    Valor do convite (individual): R$ 50,00 (unitário) - consulte pacotes com valores diferenciados 
 

2) Apresentar o(s) convite(s) na Portaria Principal da Sede Sul ou na Secretaria da Unidade Cantareira 
e informar os dados do(s) convidado(s): nome completo, data de nascimento, RG ou CPF e data de visita, 
para que seja feito cadastro no sistema do Clube.  
 

  
 

Informações gerais: 
 

- O convite (cortesia ou adquirido) é obrigatório para convidados de 07 a 64 anos. 
 

- Para convidados menores de 07 anos ou a partir de 65 anos não é necessário convite, porém é 
imprescindível a presença do associado (titular, cônjuge ou dependente maior de 18 anos) para entrada do 
convidado, que por sua vez deverá apresentar documento de identidade com foto. 
 

- após o lançamento dos nomes dos convidados no sistema, não será permitido trocar ou devolver a 
cortesia cadastrada ou o convite adquirido. 
 

- O convite ingresso (disponibilizado pelo Clube ou adquirido) tem validade apenas enquanto o associado 
for filiado à AABB São Paulo. Assim, no caso de desligamento do quadro associativo, os convites não 
poderão ser utilizados. 
 

- Os casos omissos ou as situações não previstas serão resolvidos pelo Conselho de Administração da 
AABB São Paulo. 
 


