ASFABE NOTÍCIAS
EDIÇÃO DEZEMBRO / 2021

ASFABE E NATAL MAGIA EM GARANHUNS
A Pousada Asfabe oferece um lugar aconchegante para o associado desfrutar do
natal iluminado em Garanhuns.
Distante apenas dez minutos do local onde acontece a Magia do Natal de
Garanhuns, um dos mais belos eventos natalinos do Estado, a Pousada Asfabe
Garanhuns está preparada para receber seus associados e convidados. Todos
podem desfrutar de uma hospedagem confortável e aconchegante, e aproveitar
para curtir o clima de final de ano da cidade.
O espaço que foi construído há 20 anos fica numa área rica em belezas naturais,
com direito a nascer e por do sol privilegiados, privacidade e uma atmosfera de
campo surpreendente. O local conta com quatorze amplas suítes, e cozinhas
coletivas totalmente equipadas possibilitando ao hóspede preparar suas refeições
do jeito que mais gostar. As reservas podem ser feitas tanto para quem é da
capital, quanto para quem vem de outras cidades e estados.
Este ano a Magia do Natal iniciou oficialmente na sexta (19) de novembro e vai
até o dia 9 de janeiro de 2022. Por conta do evento a cidade recebeu iluminação e
decoração especiais nos principais pontos turísticos. Dentro da programação os
momentos mais aguardados são as orações cantadas da Ave Maria e Pai Nosso e
o desfile de Papai Noel numa locomotiva toda iluminada, onde as crianças
podem embarcar gratuitamente. As reservas na Pousada Asfabe Garanhuns
podem ser feitas pelo telefone (87) 99637-9997.

NOVO SITE DA ASFABE
Dentro do projeto de reestruturação de todo sistema de comunicação, o site da
Asfabe terá cara nova já no início do ano de 2022. Avaliado como um canal de
extrema importância para auxiliar e manter informado o associado, o novo site
vem com um novo layout e sistema operacional atualizado. O acesso e a
navegabilidade serão mais fáceis. No endereço www.asfabe.com o usuário vai
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poder acompanhar os assuntos de seu interesse, notícias, agendas dos eventos,
serviços e tudo que for relevante para o asfabeano de forma rápida.

PROGRAMAÇÃO ASFABE
A Asfabe mantém em pleno funcionamento todas as atividades e serviços
oferecidos ao associado, seguindo todos os protocolos de convivência
estabelecidos pelas normas sanitárias do Governo do estado de Pernambuco. A
partir de janeiro de 2022, toda a programação de eventos a ser realizado pela
associação será disponibilizada no novo site e no grupo de whatsapp oficial da
Asfabe.

CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 2021
Informamos que este ano, assim como aconteceu no ano passado, não haverá a
tradicional confraternização para os associados da Asfabe, mediante indefinição
da pandemia do novo Coronavirus.

VOCE SABIA?
 A Asfabe oferece serviço especializado de estética facial e corporal com
valores diferenciados para o associado. Além desse serviço, também
disponibilizamos diversos outros serviços de estética e salão de beleza.
Maiores informações pelos fones (81) 3228-6499 / (81) 3228-6845.
 Todas as sextas-feiras o restaurante oferece o almoço musical, com
músicas ao vivo e cardápio variado para tornar a sua tarde mais
descontraída.

BOAS FESTA
A nova Diretoria Executiva e os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Asfabe
desejam a todos os associados um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de
prosperidade e muita saúde.
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