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A AABB Alegrete continua aproveitando estes períodos difíceis para implementar em ritmo    

acelerado várias obras de melhorias e de revitalização de nossos espaços.  

O quiosque dos tenistas recebeu uma importante repaginação, trazendo mais conforto e       

praticidade aos usuários.  

O salão social (fotos na pagina 5) também esta com novo visual. Recebeu piso novo, pintura no 

teto, modernas portas nos banheiros e forro na cozinha... e em breve mais novidades!!! 

Mais e mais melhorias... 



Eventos e churrascos cancelados no momento. 

 

2020 

AABB mais que um clube...um clube de BENEFÍCIOS 
Diversificando ainda mais nosso time de empresas parceiras, somam-se a nós: 

É  a  AABB buscando ampliar possibilidades de negócios, benefícios e vantagens para 

seus associados. 

Desconto de nas compras 

á vista.  

Seguindo os cuidados necessários, o clube está aberto 
para seus associados, lembrando que o uso dos quios-

ques e eventos continuam suspensos. 

Salientamos a importância de seguir se protegendo 

contra o Corona vírus. 

AABB mais que um Clube... Um Clube de vantagens 
A AABB inova mais uma vez, oferecendo mais uma vantagem para seus associados.  

No dia 27 de agosto aconteceu mais um sorteio do programa “AABB de Vantagens”, sorteio mensal de 

prêmios da AABB Alegrete. Neste último sorteio o premiado foi o associado e funcionário do Banco do 

Brasil Carlos Jesus Carvalho de Menezes, mais conhecido por “Quarta Feira”, que ganhou um lindo KIT 

CHIMARRÃO. O próximo sorteio será dia 26 de setembro e o prêmio será uma cafeteira. 

Seja você o próximo, mantenha sua 

mensalidade em dia e concorra!!!   

        Carlos Menezes (Quarta feira) recebendo o prêmio da promoção “AABB de vantagens”. 

Próximo sorteio dia 26/09.  

Primeiro foi o churrasco,        
depois o chimarrão e agora é a 

vez do cafezinho 

Prêmio:  1 Cafeteira 



No dia 7 de setembro, dia em que comemoramos o dia da Independência do Brasil, foram haste-
adas as Bandeiras nos mastros da AABB (frente a Av. Tiaraju) pelo Grupo de Escoteiros Honório 
Lemes e ao final do dia, as bandeiras foram arriadas. Além do grupo de escoteiros, participaram 
os funcionários Natieli Nunes e Leandro Lopes representando a AABB Alegrete. 

https://www.facebook.com/natyellenunes?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBCk9w_yWKcEt5GIUqvzz1SNyZpVyjf_9izlx_LXRvzxHmsCgdrvDne_Wiu-QVDGWpoN00p3IgEEwpC&fref=mentions
https://www.facebook.com/aabbalegrete.alegrete?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDtE9pmH76KvUo-PByjN086bJRFfxuUW6w2sXeQUkEWTuEaBjrhfo0oOa9Kr2V8A51sA6ewvZymeIj4&fref=mentions


Dia dos Bancários 

No último dia 28 de agosto os Funcionários da Agência de Alegrete comemoraram com 
muita alegria e energia o Dia Nacional dos Bancários. Em destaque na foto o Gerente 

Geral Ronaldo Fraga Veit. 

Aposentadoria do Colega Sérgio 

No último dia 04 de agosto o 
Colega da Agência Alegrete, 

Sérgio Odilon Fragoso de 
Oliveira, após 37 anos e 6 

meses de dedicação ao   
Banco do Brasil, optou por 

merecida aposentadoria. 

Excelente profissional,      
carismático, casado com   

Jocinara Gonçalves Reck de 
Oliveira e Pai de Lauren 

Gonçalves Reck de Oliveira, 
deixa um marco de           

inúmeras realizações e um 

legado de muitas amizades. 

Sérgio assumiu em 
21/01/1983 e seu último dia 

de trabalho foi em 04/0/2020. 

Desejamos ao Sérgio muitas 
felicidades nesta nova etapa 

de sua vida. 



SALÃO SOCIAL 

 

Colocação de novo piso  

Quiosque dos tenistas 

Lago 

Pintura Teto  

Colocação de forro cozinha  

Pintura Banheiros e Portas Novas 

Colocação de Janelas e Portas Nova Pia 

Quiosque em obra 
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COMPARTILHA COM A AABB... 

ENZO DE ALMEIDA NUNES 

INÁCIO LUDWIG NICOLLE E JOÃO GUILHERME LUDWIG  

MATHEUS E FILIPE GONÇALVES 
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