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Reserve o dia 01/07/2018 para a inauguração do Ginásio Poliesportivo e aniversário 

da AABB –  A diretoria da AABB está programando um dia diferente na AABB com jogos, 

apresentações músicas e um almoço. Nos próximos dias disponibilizaremos maiores 

informações. 

 

Almoço de confraternização dos funcionários da AABB Frederico Westphalen-  Na 

última sexta-feira 18 de maio, os funcionários da AABB reuniram-se em um almoço de 

confraternização em comemoração ao dia do trabalho. Foi um momento de descontração, 

onde todos puderam conversar sobre boas práticas de trabalhos realizados, e dar 
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 sugestões para melhorar o relacionamento interpessoal melhorando assim o ambiente de 

trabalho para todos. 

 

Presidente da AABB presente no INSPIRABB Rio Grande do Sul-  Novo Hamburgo foi 

a terceira cidade a receber o “Inspira BB 2018”, um movimento realizado pelo Banco do 

Brasil desde 2016 e que propõe reflexões acerca de temas de destaque na sociedade. 

Com o tema “Educar para revolucionar”, o evento foi realizado no dia 19 de maio, no 

Teatro Feevale em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre (RS). As 

edições anteriores deste ano aconteceram em Belo Horizonte e Belém. 

No “Inspira BB”, quatro funcionários foram escolhidos a partir de uma seleção interna, 

além do presidente do BB, Paulo Caffarelli, subiram ao palco ao lado de personalidades 

para contar suas histórias em palestras curtas de até 10 minutos. Além dos funcionários 
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 do Banco do Brasil, se apresentaram: o casal Marcos Piangers e Ana Cardoso, com uma 

abordagem divertida sobre a educação; Abdalaziz Moura, criador de uma premiada 

metodologia e um sistema de ensino conhecido como “Serviço de Tecnologia Alternativa 

(Serta)”; a professora de química e pós-doutorada na Universidade de Harvard, Joana 

Felix, além de Fávio Chavez, técnico ambiental e diretor da “Orquestra de Reciclados de 

Cateura”, que vem do Paraguai.  

O presidente da FENABB, Rene Nunes, e o presidente da CESABB RS, Carlomagno 

Goebel, estiveram presentes no evento divulgando aos participantes o projeto AABB 

Comunidade e que 3 novas AABBs do Rio Grande do Sul seriam contempladas com o 

programa. 

Para completar a programação artística, além da apresentação da Orquestra paraguaia, o 

Inspira contou com o músico e compositor Toquinho (com uma apresentação especial da 

música AQUARELA juntamente com as crianças do AABB Comunidade de Porto Alegre) , 

o Coral Feevale e uma adaptação teatral da peça Aula Hanna Arendt, com atuação de 

Carla Ribas e direção de Eduardo Wotzik.                   
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Jantar com torneio de Sinuca- Na noite do dia 24 de maio o bar da AABB juntamente 

com o grupo da sinuca promoveu um jantar com torneio para movimentar a AABB. O 

vencedor dessa etapa foi Marcio dos Santos. O grupo tem a pretensão de promover um 

ranking anual com vários torneios durante o ano. Quem tiver interesse favor entrar em 

contato com a secretaria. 
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 Guarani F.C. e Zaap Lanches decidem o título do municipal society na AABB-  Com 

o desfecho das semifinais, foram conhecidos os dois finalistas e os dois que irão disputar 

a segunda fase em Palmeira das Missões, em setembro, com os outros ganhadores das 

etapas regionais, na Final da Seletiva Regional de Futebol 7. Na noite do di, 28, dois 

grandes jogos movimentaram o Campeonato Municipal de Futebol Society, na AABB em 

Frederico Westphalen.  

Na primeira partida da noite, Guarani F.C. venceu o S.E. São Cristóvão por 2 a 0. Na 

decisão o Guarani enfrentará o Zaap Lanches/Batatas Chopp Beer que passou sobre o 

Marditos/Afucoper nos pênaltis.  

Com a paralisação dos caminhoneiros, a data da grande final entre Guarani F.C. e Zaap 

Lanches ainda não tem definição. A única certeza que será após a sexta-feira 1 de junho. 

O Terceiro lugar será disputado em Marditos e São Cristóvão.  
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Copa do Mundo é na AABB Frederico Westphalen- A AABB Frederico Westphalen 

está preparando toda infraestrutura e uma programação especial para os associados 

assistirem a estreia da Seleção Brasileira de futebol contra a Seleção Suíça, na Copa do 

Mundo 2018, domingo (17/6), às 15h, com muita animação. Aguardem as novidades! 

 

 

Ginásio Poliesportivo disponível para locação- O ginásio da AABB já está disponível 

para jogos, a nossa quadra é feita de placas de polipropileno, com manta de 

amortecimento que garante uma redução do impacto nas articulações. Também sua 

iluminação é constituída por refletores de LED de última geração. 
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 Caso tenha interesse em conhecer e/ou reservar um horário, entre em contato com a 

secretaria inbox ou através dos telefones (55) 3744-1300 ou (55) 98415-1147. Valor: R$ 

280,00 (horário mensal)  

OBS: Desconto extra em locações de horários para associados. 

Nos finais de semana, serão disponibilizados horários grátis para prática esportiva entre 

os associados. 

 

 

AVISO DE REAJUSTE MENSALIDADE– Prezado (a) associado (a) conforme aprovado 

na Assembleia Geral no dia 15 de maio deste ano, a partir do mês de julho a mensalidade 

de nossa associação passará para o valor de R$ 63,00 para boleto bancário com 

desconto de 5% (cinco por cento) no cartão de crédito (R$ 60,00) e 10% (dez por cento) 

para débito em conta Banco do Brasil (R$ 57,00). A correção é necessária para manter a 

política de investimentos adotada. Contamos com a compreensão de todos. 

 


