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- A Asbac oferece um programa de atividade física regular e sistematizado que visa melhorar ou manter a 
saúde biopsicossocial dos indivíduos, tendo como consequência à melhoria da qualidade de vida. 

- Período de realização das aulas: Primeiro semestre: 4/5 a 29/7/2021. 

- Programação das Atividades: 

Terças e Quintas-feiras:  

Das 8h30 às 9h30 - Condicionamento Físico 

Das 9h30 às 10h30 - Pilates Solo 

- Condicionamento Físico: Aulas diversificadas em que são utilizados os princípios de modalidades 
esportivas, da ginástica, da dança e outras novas práticas da cultura corporal para treinar e manter o bom 
funcionamento do sistema cardiovascular e de outras competências motoras como força, coordenação e 
equilíbrio. As aulas serão realizadas em diferentes espaços, quadras poliesportivas e de areia, pista de 
caminhada, salão de festas e Prainha da Asbac que permitem contato com a natureza e um clima agradável 
durante a prática de atividade física.  

- Pilates Solo: Exercícios realizados no solo baseado nos princípios de concentração, controle, precisão, 
centro de força, respiração e movimento fluído. O método visa proporcionar força, flexibilidade, boa 
postura, controle e consciência corporal. As aulas serão realizadas principalmente em um local coberto e 
espaçoso, mas eventualmente poderá ser ao ar livre, em um local com sombra que ofereça contato com a 
natureza e um clima agradável durante a prática de atividade física.  

- Profissionais: As modalidades são conduzidas por professores qualificados e especialistas na área de 
atividades física e envelhecimento. O programa se completa pela rede social que é formada entre os 
participantes durante cada semestre, permitindo assim, um cuidado com a saúde pessoal em todos os seus 
aspectos físico, mental e social.  

- A inscrição será realizada através de formulário online que estará disponível no Site da Asbac: 
www.asbac.com.br, acessando a página do Projeto no Menu: Esportes. Obs. O pagamento não será pelo 
formulário do site, portanto verifique abaixo as formas de pagamento. 

- Para se inscrever e participar do Programa Viva Mais Asbac os interessados devem ter no mínimo 50 anos 
de idade, além de ter boas condições de saúde e com independência funcional.  

- Todo aluno deverá preencher o formulário informando o nome completo, CPF, data de nascimento, 
telefone, e-mail, informar o nº da matrícula se for Associado da Asbac da Asbac, confirmar que está ciente 
das informações e regras do Programa Viva Mais Asbac e que está apto (a) à prática esportiva e aceita os 
riscos inerentes ao Projeto, isentando a Associação dos Servidores do Banco Central – Asbac Brasília de 
qualquer responsabilidade sobre sua saúde. 

http://www.asbac.com.br/
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- Deverá também marcar no formulário que concorda com o Termo de Responsabilidade que constam os 
seguintes itens: compromete-se a apresentar atestado médico retirado no primeiro semestre de 2021, 
específico para a prática de exercícios físicos e deve apresentar no máximo na segunda semana de aula 
para não ser impedido de frequentar as atividades; está ciente que não haverá reembolso do valor da taxa 
de inscrição em hipótese alguma; que independentemente do mês que entrar no Programa, deverá pagar o 
valor total correspondente ao período de aulas do semestre; que deverá estar em dia com os pagamentos 
das mensalidades se for Associado da Asbac, e ainda outra despesa diante do Clube; que não deve se 
encontrar suspenso das atividades do Clube por razões disciplinares; que de acordo com a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, cede todos os direitos de 
utilização, publicação e compartilhamento de imagens e dados pessoais (nome) antes, durante e após a 
participação no projeto esportivo da Asbac, e que ainda autoriza receber e-mails e mensagens de aplicativo 
para comunicação de nossos serviços relacionados à competição e demais eventos esportivos promovidos 
pelo Clube. 

- Se algum interessado tenha dificuldade em preencher o formulário online pelo site ou não tenha 
equipamento e acesso à internet, poderá comparecer na Gerência de Esportes para utilizar e realizar a 
inscrição com suporte do Clube. Horário de Funcionamento da Gerência de Esportes: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h. 

- Valor da inscrição com direito a participar do Projeto 2X na semana e até o dia 29 de julho de 2021. Não 
haverá camiseta nesse primeiro semestre do ano.  

. Associado da Asbac: Valor único de R$ 420,00. 

. Não Associado da Asbac: Valor único de R$ 540,00. 

- Formas de pagamento: PIX, transferência ou depósito bancário direto na conta da Asbac, e ainda em 
dinheiro, cartão de débito ou crédito na Secretaria Social da Asbac. 

PIX: CNPJ: 02.314.982.0001/11 ou AG. 3590-4 e CC. 425.020-6 

Associação dos Servidores do Banco Central do Brasil – Asbac 

- Obs. O participante que optar por pagar com cartão de débito ou crédito parcelando em até 3X, serão 
acrescidas taxas de juros cobradas pelas operadoras de cartão que constam em tabela na Secretaria 
Social. 

- Mais informações no site: www.asbac.com.br ou pelo Telefone: 3212-5424 / E-mail: 
esportes@asbac.com.br / Instagram: @esportesasbacbrasilia. 

 

http://www.asbac.com.br/
mailto:esportes@asbac.com.br
https://www.instagram.com/esportesasbacbrasilia

