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Inauguração Ginásio Poliesportivo AABB Frederico Westphalen- O dia 01 de julho de 

2018, foi um dia histórico para a AABB Frederico Westphalen. Neste dia foi inaugurado o 

tão sonhado Ginásio Poliesportivo juntamente com a comemoração de 49 anos da 

associação. 

  A festividade começou com a solenidade de inauguração do ginásio com a 

presença dos diretores da AABB, Genaro Sebastião (gerente do Banco do Brasil), 

Carlomagno Goebel (presidente da CESABB-RS), Giovani Sarturi (representante da 

Administração Municipal) e representantes dos fornecedores de materiais e prestadores 

de serviços da construção. O presidente, Mauricio Dalmolin, fez o discurso inaugural onde 

explanou sobre orgulho de poder proporcionar para os associados e comunidade a 

realização do sonho de um ginásio próprio para prática de esportes e atividades de lazer, 

o que ele representa para a evolução da AABB e os custos envolvidos. Carlomagno, 

pronunciou sobre os investimentos realizados por Frederico e a necessidade de uma 

diretoria atuante e parcerias locais para se ter uma associação forte. Em seguida o 

ministro de igreja e vice-presidente financeiro da AABB, Roque L. Frizon, proferiu a 

benção do complexo. A cerimônia terminou com o ato simbólico de apresentação da placa 

inaugural. 

Logo após ocorreram jogos amistosos de futsal, futebol minicampo supermaster, 

vôlei areia feminino, vôlei de areia masculino, canastra e tênis master entre as AABBs 

Frederico Westphalen e Chapecó. 

Ainda pela manhã o grupo Magia da Patinação presenteou os espectadores com 

duas belíssimas e empolgantes apresentações.  
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Ao meio dia, foi servido um delicioso almoço, com o prato principal Leitão Assado, 

com som ao vivo de Aline Felippi. Pela parte da tarde deu-se continuidade os jogos de 

integração com a delegação de Chapecó (tênis livre, volei de areia misto 4×4, futevolei, 

vôlei feminino e vôlei masculino). Para encerrar o evento foi realizada uma partida 

comemorativa entre a atual equipe de vôlei masculino da AABB e a antiga. 

Agradecemos ao Grupo Magia da Patinação pelas belíssimas apresentações, a 

AABB Chapecó pela participação que engrandeceu nosso evento e fizemos um 

agradecimento especial a todos os nossos associados. 

Mais fotos no endereço: http://fredericowestphalen.aabb.com.br/2018/07/03/inauguracao-

ginasio-poliesportivo-aabb-frederico-westphalen/ 

 

http://fredericowestphalen.aabb.com.br/2018/07/03/inauguracao-ginasio-poliesportivo-aabb-frederico-westphalen/
http://fredericowestphalen.aabb.com.br/2018/07/03/inauguracao-ginasio-poliesportivo-aabb-frederico-westphalen/
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Reunião da Rede de Agências Frederico Westphalen- Na terça, dia 03 de julho, 

reuniram-se na sede da AABB Frederico Westphalen os gerentes das agências do Banco 

do Brasil da rede Frederico Westphalen (Frederico Westphalen, Iraí, Erval Seco, 

Palmitinho e Seberi) para aliar as estratégias para o próximo semestre e organizar a Feira 

de Negócios EXPOBB que se realizará entre os dias 24 e 27 de julho em frente as 

agências de Frederico Westphalen, Seberi, Erval Seco e Palmitinho. 

O evento é uma realização do Banco do Brasil em parceria com as revendas de 

máquinas, implementos agrícolas e pecuários da região. 
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Domingo de Costelão e Torneio de Sinuca- No domingo 08 de julho aconteceu na 

AABB um almoço com costelão e a tarde torneio de sinuca, a programação do dia foi 

organizada pelo BAR DA AABB, que também vendeu costelas para quem não pode 

almoçar no local. 

O torneio de sinuca que movimentou a tarde do domingo, teve como campeão o 

jogador Cristiano Gambin Duarte e o segundo lugar ficou com o jogador Márcio dos 

Santos. 

A ideia destes eventos é fazer com que nossos associados possam desfrutar da 

estrutura da AABB o ano todo, sempre com atividades diferenciadas para agradar os mais 

diversos gostos. 
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Campeonato Interno De Bochas Duplas- Foi dada a largada no dia 17 de julho, a etapa 

anual do Campeonato Interno de Bochas Duplas, com 11 duplas inscritas. Na primeira 

fase as equipes foram dividias em duas chaves (Chave 1 com seis duplas e Chave 2 com 

cinco) jogando todas contra todas, sendo que as duas melhores classificadas passarão 

para a fase eliminatória. 
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Construção da Nova Secretaria- Foi dado início a construção da nova Secretaria da 

AABB Frederico Westphalen, obra necessária para podermos oferecer um melhor 

atendimento aos associados, seus dependentes e comunidade. 

Localizada estrategicamente na entrada principal, ao lado do campo de futebol, a 

secretaria é o primeiro passo do plano para o controle de acesso e maior segurança da 

associação.  
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Evento Aniversário AABB Chapecó- A delegação da AABB Frederico Westphalen, 

participará nesse domingo, dia 5 de agosto, do evento comemorativo dos 56 Anos da 

AABB Chapecó. O evento de integração contará com a presença de atletas de diversas 

AABBs dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná disputando jogos 

amistosos.  
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Festa Esportiva AABB- No domingo 19 de agosto acontecerá nas dependências da 

AABB um dia diferenciado, com jogos amistosos de sinuca, futsal e bocha. E ao meio dia 

delicioso almoço.  

              Ingressos disponíveis na Secretaria, no Bar da AABB e na Padaria e Confeitaria - 

Cia dos Pães. 

#AABBoanotodo 

#VempraAABB 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/aabboanotodo
https://www.facebook.com/hashtag/vempraaabb

