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ABERTURA TEMPORADA DE VERÃO- Foi dada a largada da temporada de verão 
2017/2018 no dia 11 de novembro, estação que promete dias bonitos e quentes, ideal 
para desfrutar da bela estrutura da AABB Frederico Westphalen. Traga seus amigos e 
familiares pra o convívio da AABB também, são várias as opções de lazer, pratica 
esportiva e entretenimento. Sem joia ou taxa de adesão, mensalidade de R$ 54,00 (débito 
em conta no Banco do Brasil) ou R$ 60,00 (boleto ou cartão de crédito), mediante 
permanência mínima de 12 meses como associado (garantia de cheque caução ou 
pagamento antecipado). Procure a secretaria da AABB e retire sua proposta de sócio. 

 
 
TORNEIO INTERNO DE SINUCA- Promover a confraternização e proporcionar 
momentos de lazer entre os associados da AABB Frederico Westphalen-RS aficionados 
por sinuca. Com esse objetivo, a diretoria promoveu neste sábado o torneio interno de 
sinuca, realizado no Bar da AABB. 

O evento começou às 14 horas do dia 11, com a presença de 12 atletas que foram divididos em 4 

chaves, enfrentando-se todos contra todos em partidas melhores de três. Os dois melhores 

classificados de cada chave passaram para as quartas de finais. 

A grande final foi realizada entre os competidores Álvaro de Almeida e Mauricio Wiechoreki, 

sendo que o primeiro se consagrou campeão, em uma partida disputadíssima. 
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3° HAPPY HOUR TROPICAL DA AABB- No sábado 18/11, foi dada a largada oficial a 
temporada 2017/2018 da AABB. Para comemorar a chegada do verão, mais de 200 
convidados estiveram presentes no 3° HAPPY HOUR TROPICAL DA AABB, festa que já 
é tradição por ofertar uma noite cheia de alegria, diversão e muita música, sendo que este 
ano a animação ficou por conta da Banda Black Fire, que agitou no estilo POP E ROCK, e 
de Gui Favero e Banda que colocou todo mundo para dançar no ritmo SERTANEJO. 
Agradecemos a todos pela presença e desejamos um ótimo verão. 

Mais fotos no endereço: http://fredericowestphalen.aabb.com.br/2017/11/20/3-happy-hour-
tropical-da-aabb-2/ 

http://fredericowestphalen.aabb.com.br/2017/11/20/3-happy-hour-tropical-da-aabb-2/
http://fredericowestphalen.aabb.com.br/2017/11/20/3-happy-hour-tropical-da-aabb-2/
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO- A AABB Frederico Westphalen tem uma preocupação 
constante com a opinião de seus associados. Muitas foram as sugestões e melhorias 
implantadas na pesquisa realizada em 2016. 
Visando aumentar ainda mais a satisfação de nossos associados e saber o que fazer para 
melhorar cada vez mais os serviços do clube, segue abaixo uma pesquisa de satisfação 
da AABB Frederico Westphalen. 
O formulário é anônimo e totalmente seguro. Não leva mais que alguns minutos para 
preenchê-lo. Basta clicar no link: https://pt.surveymonkey.com/r/SBCPRR8 
 
 
 
 
 
CARTEIRINHAS- A AABB Frederico Westphalen lançou campanha para atualização 
cadastral e informatização do acesso. Sendo que nesse primeiro momento todos os 
associados, deverão comparecer a secretaria para confecção gratuitamente da primeira 
carteirinha para acesso a piscina.  

https://pt.surveymonkey.com/r/SBCPRR8
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XXVI CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAITE BB/CLIENTES- Está chegando ao final 
mais um campeonato de futebol soçaite da AABB Frederico Westphalen. Tivemos um 
campeonato tranquilo e repleto de gols. Confira como ficou a classificação da fase de 
grupos: 

 
 
Os oito primeiros classificados passaram para as quartas de final, confira os resultados. 
QUARTAS DE FINAL 
Quarta-feira 22/11/2017 
Jogo 1- 19:00- BRASIL PREV  2 x  1 CARTÃO ELO 
Jogo 2- 20:00- OURO CAP 1 x 2 BB CONSÓRCIO 
Sexta-feira 24/11/2017 
Jogo 3- 19:00- OURO VIDA 0 x 3 SEGURO OURO RESIDENCIAL 
Jogo 4- 20:00- PROGER 1  x  3 BB CRÉDITO VEÍCULO 
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SEMI FINAIS 
Segunda-feira 27/11/2017 
Jogo 5- 19:00- BRASIL PREV  0 x 1 BB CRÉDITO VEÍCULO 
Jogo 6- 20:00- BB CONSÓRCIO 1  x  3 SEGURO OURO RESIDENCIAL 
 
A grande final entre os times BB CRÉDITO VEÍCULO   X  SEGURO OURO 
RESIDENCIAL, acontece na sexta-feira 08/12/2017. Logo após haverá um jantar de 
confraternização para entrega das premiações. 
 
 


