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AABB Frederico Westphalen Recebe os Bancários de Toda a Região- No dia 1º de
abril a AABB Frederico Westphalen recebeu bancários de 30 agências da região
pertencentes a base do sindicato e seus familiares para almoço de confraternização
promovido pelo Sindicato dos Bancários. A confraternização teve por objetivo unir os
bancários de todos os bancos e agências como uma forma de reencontrar amigos,
colegas de trabalho, um momento de descontração para toda família se divertir, sair de
casa, em fim, apreciar aquele chope gelado e ao mesmo tempo trocar ideias, informações
entre colegas e, claro, com a presença também dos bancários aposentados, relembrar
tempos de lutas quando plantaram sementes que contribuíram nas conquistas e
construíram a bela história e a credibilidade da categoria.
O evento também teve seu cunho social, onde os bancários e familiares dos mais de 20
municípios contribuíram com 1 kg de alimento não perecível que foram destinados para
uma entidade beneficente de Frederico Westphalen.
A confraternização contou com almoço com cardápio variado, incluindo
churrasco, bebidas, chope e buffet de sobremesa e muita música. Foram realizados na
ocasião sorteio de um notebook, smartphone, energéticos e jogo de baralho.
Segundo o diretor do Sindicato Renato Luiz Slaviero, todos se manifestaram muitos
satisfeitos por terem deixados suas casas para passarem um dia diferente e desfrutar de
toda área de lazer da AABB em um momento de descontração e muita alegria. As fotos
estão disponíveis no site: http://fredericowestphalen.aabb.com.br/

Torneio Interno de Futevôlei - Foi realizado no domingo, dia 02 de abril, o torneio interno de
futevôlei 2017 para associados e dependentes da AABB. A competição serviu para confirmar
a dupla que irá representar a AABB na Jornada Esportiva Microrregional – JEMAB 2017, a ser
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realizada no município de Tenente Portela, no dia 27 de maio. E nesta disputa quem levou a
melhor foi a dupla formada por Délcio de Souza e Milton do Canto que no confronto final
venceram a dupla formada por Rafael Pasini e Nilton A. de Campos.
O Diretor de futevôlei da AABB, Benhur Candaten, bem como toda a diretoria da AABB agradece
a participação dos associados em mais este evento esportivo e deseja sorte a dupla vencedora
na disputa da fase regional de AABBs.

XXIII CINFABB Gramado/Canela - A AABB Frederico Westphalen esteve presente na
coordenação do XXIII CINFABB Gramado/Canela - O XXIII CINFAABB aterrissou nas terras
gaúchas! O mais importante campeonato de Integração Nacional dos Funcionários Aposentados
do Banco do Brasil reuniu entre os dias 31 de março a 07 de abril milhares de atletas para
compartilharem uma semana de muito esporte, animação e confraternização. O palco foram as
lindas cidades de Gramado e Canela, pérolas da serra gaúcha, reconhecidas internacionalmente
pela arquitetura de colonização europeia, gastronomia de muitos sabores e um calendário
turístico muito especial. O Rio Grande do Sul, contando também com a ajuda da AABB Frederico
Westphalen, cumpriu o que prometeu: a organização do melhor Campeonato de todos os
tempos, a começar pelo número recorde de mais de 3.000 participantes.
Acesse o site: CINFAABB 2017 para maiores informações e fotos do evento.
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Parceria SESC Frederico Westphalen- Para atender as necessidades de uma vida mais
saudável identificadas na última pesquisa de satisfação, a AABB Frederico Westphalen firmou
uma parceria estratégica com o SESC, onde os associados e seus dependentes poderão
usufruir de todos os benefícios proporcionados pela unidade de nosso município, além de um
desconto exclusivo na academia nas categorias: Empresário (10%) e Usuário (15%). Para obter
acesso ao desconto, o associado deverá apresentar a carteirinha ou entrar em contato com a
secretaria da AABB.
Conheça algumas das vantagens que a unidade SESC de Frederico Westphalen oferecerá ao
associado AABB:
▪

ACADEMIA – Ambiente climatizado, Aulas de Step, GAP, Circuito Funcional, Ritmos,
Pilates, Gin. Maturidade, Jump, Ginastica Express, Pump, Musculação. Horário de
Funcionamento de Segunda a sexta das 07h às 22h, e sábado das 07:15h às 12:30h.
Confira o cronograma de aulas: http://migre.me/vFkkw.

▪

ESPAÇO SABER E LAZER – Acesso gratuito à Internet, leitura local de revistas e jornais,
assim como jogos educativos. Também atua como uma biblioteca informatizada e
climatizada, acervo de mais 3.000 exemplares de obras literárias e livros de consulta na
área técnica. Revistas, jornais e informativos também estão disponíveis. Funcionamento
de Segunda a Sexta das 08h às 21h e sábado das 08h às 12h.

▪

ODONTOLOGIA – Consultório com estrutura moderna, equipado com aparelhos
e materiais que atendem os padrões de qualidade e normas de biossegurança.
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O atendimento é feito através de agendamento prévio. Horário de atendimento:
De segunda a quarta, das 14h às 20h; Quinta e Sexta das 07:30h às 14h.
▪

CULTURA – O Arte Sesc promove apresentações de espetáculos musicais e teatrais,
assim como sessões de cinema, exposições de artes visuais, ações literárias e Feira de
Livros, além do evento Dia do Comerciário.

▪

TURISMO SOCIAL – Pacotes turísticos e ações dos projetos Férias Imperdíveis e
Temporada de Férias contam com valores e condições de pagamento facilitadas.

Maiores informações através do site: https://www.sesc-rs.com.br/, ou pelo telefone: (55) 37447450 ou no SESC Frederico Westphalen.

JEMAB - Jornada Esportiva em Tenente Portela - No dia 27/05 acontecerá na AABB de
Tenente Portela a 44ª Jornada Esportiva Microrregional onde nossa AABB estará
participando nas modalidades futebol sete supermaster, máster e livre, futsal, futevôlei,
bocha, sinuca, vôlei 4X4 misto, vôlei de areia masculino e feminino. Nesta mesma data, a
dupla formada por Vinicius Candaten e Mauricio Favero, irá nos representar no estadual
de tênis dupla masculino em Porto Alegre.
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