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JOGOS DE VERÃO 2014 – Os jogos de verão da AABB estão de volta. Será neste
próximo dia 11 e 12 de janeiro de 2014. No dia 11, sábado, a partir das 15:00 horas,
iniciam os jogos de voleibol de areia 4 X 4 misto e tênis de mesa. Às 18:00 horas é a vez
da pesca e às 19:00 horas o basquete. No domingo, dia 12, às 09:00 horas será
disputada a corrida de 60 metros, às 10:00 horas natação e mergulho e às 11:00 horas os
batedores de pênaltis se enfrentam no campo da AABB. Estão aptos a participar dos
jogos todos os associados e seus dependentes que estiverem em situação normal com a
AABB. As inscrições não terão nenhum custo e podem ser realizadas pelo e-mail da
AABB (fredericowestphalen@aabb.com.br), junto à secretaria (Luciane ou Giandney) pelo
fone 3744-1300, ou com o ecônomo da AABB.

FUTEBOL MIRIM – No dia 22 de março de 2014, nossa AABB estará participando do
campeonato estadual de futebol mini campo mirim, na AABB de São Pedro do Sul.
Dependentes de associados nascidos nos anos de 2001, 2002 e 2003 estão aptos a
participar. Interessados em participar da equipe poderão entrar em contato com a
secretaria da AABB para maiores informações.

BOLETOS PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 – Para os associados com pagamento das
mensalidades via boleto bancário, a AABB informa que os mesmos encontram-se a
disposição na secretaria da AABB para serem retirados.

PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE – No dia 11 de dezembro, na sede
social da AABB, foi realizada a solenidade de encerramento do Programa Integração
AABB Comunidade. Na ocasião estiveram reunidos os alunos participantes do Programa,
os familiares, parceiros, autoridades e comunidade em geral. Na ocasião, foram expostos
os trabalhos realizados durante o ano pelas crianças. A AABB agradece aos parceiros,
monitores e os professores da Universidade Federal de Santa Maria, campus de
Frederico Westphalen, que fizeram a entrega de presentes às crianças além de realizar o
plantio de 30 árvores. A AABB serviu lanches e refrigerantes aos presentes.
JANTAR BINGO – O departamento de bochas da AABB promoveu no dia 14 de
dezembro um jantar bingo para fins de arrecadação de recursos visando melhorias no
complexo da cancha de bochas. Cerca de 120 pessoas participaram deste evento. A
AABB agradece ao departamento de bochas, liderado pelo associado Evandro
Gonçalves, bem como toda a sua equipe.
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XXII CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAITE
BB/CLIENTES – No dia 09, foi realizada a partida
final do XXII Campeonato de Futebol Soçaite
Banco do Brasil/Clientes, categoria força livre,
tendo como vencedora a equipe do BB Ouro
Residencial. Após a grande final foi entregue a
premiação aos vencedores e realizado jantar para
cerca de 160 atletas e convidados.

TORNEIO DE TÊNIS – A AABB, através do seu departamento de tênis, realizou nos dias
07 e 08 de dezembro um torneio interno de tênis de quadra, na modalidade simples, com
a participação de 16 associados. Na categoria A o grande campeão foi o associado
Maurício Vacaro tendo como vice o associado Chester Francescatto. Na categoria B, o
campeão foi o associado Leandro Oliveira tendo como vice-campeão o associado Carlos
Candaten (peca). A AABB agradece ao seu diretor de tênis, André Candaten, pela
organização do evento.

.
TORNEIO INTERNO DE FUTEVÔLEI – No dia 22 de dezembro, a AABB organizou o
primeiro torneio interno de futevôlei, com a participação de 08 duplas. Ao final do dia a
dupla formada por Diego Pereira e Rodrigo Andreatto sagrou-se a grande campeã do
torneio, tendo vencido na final a dupla formada pelo associado Volnei Borba e Délcio
Souza. A AABB agradece aos associados Rodrigo Andreatto e Volnei Borba pela
organização do evento.

Sede/Secretaria: BR 386 – Km 31 – Frederico Westphalen – RS
Fone: (55) 3744-1300
Site: fredericowestphalen.aabb.com.br
E-mail: fredericowestphalen@aabb.com.br

INFORMATIVO MENSAL
Janeiro de 2014
AABB – Frederico Westphalen – RS

CIRCUITO FREDERIQUENSE DE VERÃO – A AABB e o poder público municipal
firmaram parceria para a realização de quatro eventos de verão nas quadras esportivas
da AABB, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2014. Confira abaixo a
programação:
•
•
•
•

18 e 19 de janeiro - Copa Verão de Futebol de Areia
26 de janeiro - Copa Frederiquense de Futevôlei
02 de fevereiro - Vôlei de Areia de Duplas (masculino e feminino)
08 e 09 de fevereiro - Circuito Verão SESC

.
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