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AABB CAMPEÃ SUL BRASILEIRA DE VOLEI DE QUADRA FEMININO - Nos dia 15 e 
16 de novembro, a equipe AABB/URI de voleibol feminino esteve participando da JERAB 
– Jornada Esportiva de AABB’s - Etapa Sul Brasileira,  na cidade de Santo Ângelo-RS, 
onde participaram os campeões estaduais do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, num total de 14 modalidades disputadas e cerca de 600 
atletas. 
Nossas meninas estiveram representando a AABB e o município de Frederico 
Westphalen na modalidade Voleibol de Quadra. Na primeira fase jogamos contra as 
equipes de Guarapuava-PR, com vitória por 2 X 1 e posteriormente contra Santa Cruz do 
Sul, vitória por 2 X 0, classificando-se para a grande final. Na outra chave estavam as 
equipes de Cruz Alta-RS (vice-campeã estadual), Campo Grande–MS e Florianópolis- 
SC. No domingo pela manha, grande final contra Cruz Alta, reeditando a final da etapa 
estadual. E nossas meninas não decepcionaram, mais uma vez vitória por 2 X 1 e título 
inédito de campeãs do Sul Brasileiro. 
Queremos agradecer as meninas que representaram com muito orgulho e garra nossa 
AABB, trouxeram este titulo inédito para nosso voleibol de quadra, nosso treinador 
Raphael, e claro, o apoio da torcida que esteve presente, com certeza nossa 7ª atleta em 
quadra. 
 
 

 
              Atletas AABB/URI – Kari, Miri, Michi, Jaque, Maiara, Ani, Lili, Rose e Celi 
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XXIII CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAITE BB/CLIENTES – Foi definido na última 
quarta-feira as duas equipes finalistas da vigésima terceira edição do campeonato 
organizado pela AABB. No primeiro confronto da noite, enfrentaram-se as equipes do BB 
Consórcio e BB Crédito Veículo. Ao final da partida, vitória da equipe BB Crédito Veículo 
pelo placar de 2 à 0, com gols de João Albarelllo e um golaço por cobertura de Rafael 
Pasini, decretando o placar final, classificando a equipe comandada por José Freitas para 
a grande final.  O segundo confronto das semifinais teve as equipes BB Brasilprev e BB 
Capital de Giro em uma partida muito movimentada. Após 50 minutos, vitória da equipe 
BB Brasilprev, comandada por José Oliveira, pelo placar de 3 à 1, com gols de Jucemar 
Freo (2) e Meco, descontando Altemir Dreschler para a equipe BB Capital de Giro.  Nesta 
partida tivemos também um golaço do atleta Jucemar Freo, que balançou as redes após 
receber um belo cruzamento, aparando de voleio e anotando um lindo gol. 
 A grande final está marcada para esta quarta-feira, a partir das 19:30 horas, e 
reunirá as equipes do BB Crédito Veículo e do BB Brasilprev.  O jantar de encerramento 
acontece no dia 05, sexta-feira, com a entrega das medalhas aos vencedores e 
destaques da competição, seguido de show da Banda Fliperama. Interessados em 
participar do jantar poderão adquirir seus convites junto à secretaria da AABB, pelo valor 
de R$ 20,00 (vinte reais), sendo que os atletas já estão com os seus ingressos 
reservados. 
 A AABB convida a todos para prestigiarem a grande final, nesta próxima quarta-
feira, a partir das 19:30 horas. 
 

  
    Equipe BB Brasilprev                                    Equipe BB Crédito Veículo 
 
BRINDE FINAL DE ANO – O Conselho de Administração informa aos associados que 
encontra-se disponível na secretaria da AABB o brinde a ser distribuído aos associados. 
No ano passado a AABB disponibilizou uma squeeze personalizada e este ano o brinde é 
um copo, também personalizado. Nos finais de semana e após o fechamento da 
secretaria o brinde ficará a disposição junto ao ecônomo da AABB.  
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EQUIPE DE FUTEBOL  AABB/ FANDANGOS –  Na última quinta-feira à noite, na sede 
da AABB,  foi firmada parceria entre a AABB e a Equipe de Futebol Fandangos. Estiveram  
presentes o presidente da AABB, Chester Francescatto, o diretor de Futsal, Giandney 
Favin, o treinador Roberto da Silva e alguns integrantes da equipe Fandangos. Ficou 
definido que os atletas da equipe Fandangos irão representar nossa associação em 
eventos esportivos, na modalidade de futebol. Também ficou acordado que caso o 
treinador queira convocar outros atletas para compor a equipe, este poderá fazê-lo.   
A equipe Fandangos foi constituída há aproximadamente cinco anos e desde então vem 
conquistando seu espaço ano a ano. Os campeonatos mais recentes em que participaram 
foi o Campeonato Municipal de Futsal, em Frederico Westphalen e a tradicional Copa 
Simtasul, na cidade de Taquaruçu do Sul, obtendo em ambos o título de campeão. 
Conforme frisou o Presidente da AABB  “Há vários anos estávamos tentando formar uma 
equipe que nos representasse e levasse o nome da AABB de Frederico Westphalen em 
vários eventos na modalidade durante o ano,  além de representar a AABB nas Jornadas 
Esportivas (evento em que apenas associados e dependentes da AABB podem 
participar)”. A partir do próximo ano, já vamos iniciar os treinamentos no ginásio do 
Itapagé, sob o comando do treinador Roberto da Silva, visando a preparação para as 
diversas competições que nossa equipe terá durante o ano. 
 

               
 
 
 
 
INADIMPLÊNCIA – O Conselho de Administração informa novamente a todos os 
associados que atrasos superiores a 03 meses nas mensalidades são passíveis de 
exclusão do quadro social da AABB, conforme Artigo 16º do Regimento Interno. 
Associado, não deixe de quitar as mensalidades em dia, pois a AABB depende destes 
recursos para continuar investindo na melhoria de sua infra-estrutura, o que retornará em 
benefício de todos. Outrossim, aproveitamos para frisar que o Associado que estiver com 
mensalidades pendentes, não poderá usufruir das quadras esportivas e piscina. 
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CONVÊNIO DUE VITTA -  A partir de agora, você associado e seus dependentes, podem 
usufruir de mais uma comodidade ofertada pela AABB. No dia 31 de Outubro de 2014 a 
AABB firmou convênio com a empresa Due Vitta Estúdio Pilates e Consultório de 
Fisioterapia. O convênio prevê desconto de 10% (dez por cento) sobre o preço de tabela 
vigente para a prestação de serviço na área de fisioterapia e auriculoterapia, para 
associados e dependentes da AABB.  A empresa esta localizada na rua José Cañellas, 
177 - Fundos do Sindicato Trabalhadores Rurais de Frederico Westphalen. 
Telefone para contato: (55) 9696-3963 / (55) 9942-3073 Plínio ou Luciane. 
 

 
 
TEMPORADA DE PISCINAS 2014/2015 – INFORMAÇÕES – O Conselho de 
Administração informa abaixo algumas regras importantes que constam do regimento 
interno da AABB, já praticadas em anos anteriores, para serem novamente observadas 
pelos associados e seus dependentes, para o bom andamento desta temporada: 
 

� Bebidas: as bebidas deverão, obrigatoriamente serem adquiridas junto ao 
ecônomo. No caso de consumo de chopp o ecônomo fará jus ao valor de R$ 1,50 
(um real e cinquenta centavos) por litro; 

� Quiosques: não há reserva antecipada dos quiosques na temporada de piscinas. A 
reserva se faz mediante a presença do associado; 

� Ecônomo: somente será aceita venda de bebidas ou lanches com pagamento à 
vista por parte dos associados; 

� Churrasqueiras – Somente é permitida a utilização de carvão nas churrasqueiras; 
� Animais: não é permitida a presença de animais nas dependências da AABB; 
� Pratos/talheres/espetos: os materiais deverão ser retirados e devolvidos pelos 

associados junto ao bar. Em caso de devolução dos materiais sem limpeza, será 
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devido uma taxa de R$ 1,00 (um real) por pessoa. Caso forem devolvidos limpos, 
não haverá valor a ser recolhido; 

� Piscinas e quadras esportivas: somente poderão usufruir das piscinas e quadras 
esportivas os associados e seus dependentes em situação regular junto à AABB; 

� Convidados: os associados, em situação de normalidade, poderão trazer 
convidados residentes em nosso município, eventualmente, para confraternizarem 
na AABB. Neste caso os mesmos não poderão usufruir das piscinas e das quadras 
esportivas; No caso de convidados oriundos de outros municípios é facultado 
usufruir das piscinas, mediante preenchimento de formulário específico e 
recolhimento de valor para o banho; 

� Venda de Temporada: para namorada (o) de filho (a) de associado é facultado a 
venda de temporada de piscinas mediante o preenchimento de formulário 
específico a ser retirado na secretaria. O valor mensal é igual ao pago pelo 
associado. 

 
 
CENTRO DE TREINAMENTO ITAPAGÉ/AABB/URI – O centro de treinamento estará 
realizando sua programação de final de ano nos dias 20 e 21 de dezembro, nas termas 
São João, em São João do Oeste-SC. A saída será no dia 20, às 13:00 horas, em frente 
ao Itapagé. As despesas dos alunos e dos pais que estarão acompanhando a viagem 
serão por conta do centro. 
 

 
REVISTA 45 ANOS – A revista comemorativa dos 45 Anos de Fundação da nossa AABB 
está em fase de impressão na gráfica. Segundo previsão da empresa Marka, responsável 
pela comercialização e edição da revista, a partir do dia 15 de dezembro, a mesma 
deverá estar à disposição dos associados e empresas parceiras. Queremos, desde já, 
agradecer todas as empresas conveniadas que incentivaram e oportunizaram a AABB a 
concretização desta revista, bem como aos descontos que serão concedidos aos nossos 
associados a partir desta parceria. 
 
Abaixo a relação de empresas conveniadas e respectivos descontos: 
 
EMPRESAS % 
ABA STORE 15 
ABS ALUMÍNIOS -- 
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 2 a 5 
ATUANET 10 
BANCO DO BRASIL S/A -- 
BEATRIS MADALENA SONEGO -- 
BELLA VITA FARMÁCIA 10 
BELLÉ FARMA 10 
BIER HAUS 5 
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BINOTTO MARMORARIA -- 
BOTÂNICA FARMA 10 (manipulação) e 5 (comercial) 
CABELO E CIA 10 
CARDOMER PISOS E PERSIANAS 10 
CARLÃO MULTIMOTOS 10 
CAXAMBÚ PERSIANAS 5 
CENTERGÁS 5 
CENTRO NATURAL VIDA E SAÚDE 5 a 10 
CIA DOS PÃES 5 
CLINICA DE SAÚDE ESPECIAL 
CLINICA SÃO MATHEUS 10 a 12 
COMERCIAL AUTO LIDER -- 
D’LUXO JOALHERIA E OPTICA 10 
DECESARO MÁRMORES E GRANITOS 10 
DERMATOBEL FARMÁCIA  MANIPULAÇÃO 5 a10 
DESPACHANTE MEZZALIRA 20 (placas ) 
DON JUAN MODA HOMEM 10 
DR. IZABEL FERRARI – DENTISTA 10 
DROGARIA FARMAMAIS 8 a 20 
ED CRÉD FINANCIAMENTOS -- 
ESCOLINHA GIRASSOL ANJINHO DA GUARDA 5 
ESPAÇO BAMBINI -- 
FARMACIA MEDFAR 5 a 30 
FARMÁCIA REAL 5 a 30 
FERRAGENS PASINI 5 
FERRARI INSTALAÇÕES, ILUMINAÇÃO E 
CLIMATIZAÇÃO 

5 a 8 

FISK 20 
FLAMAG METAIS E FERRAGENS 10 
FLORICULTURA MÃE NATUREZA 8 
FRED EXTINTORES 10 
FREESTAL ELETRICO E HIDRAULICO 5 
FUNERÁRIA BINOTTO – CENTRAL DE LUTO 10 
GUILHERME ZANATTA DA LUZ – DENTISTA 10 
IMPACTUS MODA INTIMA 10 a 20 
INFLUX ESCOLA DE IDIOMAS 15 a 35 
INOVARE AMBIENTES -- 
INOVE FOTOGRAFIAS 5 
JET SUL -- 
JOALHERIA E ÓTICA CONFIANÇA 15 
JORNAL FOLHA DO NOROESTE -- 
LABORATÓRIO PROBUS QUATRIN -- 
LABORATÓRIO SÃO LUCAS 20 
LFG CURSOS 5 LFG e 25 MICROVIP 
LURDES PANNO – SALGADOS E CONGELADOS 10 
MADEIRAS BARRIL 5 
MEIRELLES AUTO PEÇAS 25 
MERCADO GANZER -- 
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METALÚRGICA COELHO -- 
MURILO PNEUS 10 a 20 
NUTRIFRED 5 
ODONTOLOGIA SCAPIN 10 
ÓPTICA SANTA LUZIA 10 
ÓTICA AMERICA 10 
ÓTICA BULIGON 15 à vista e 8 à prazo 
ÓTICA DOUGLAS 5% no cartão até 10X  /  15% óculos e óculos 

solar e 20% relógios à vista 
PETÚNIA FLORICULTURA E BAZAR -- 
POSTO AVENIDA 5 à vista 
POSTO ROTULA CENTRAL 4 à vista 
RADIOLOGIA SCAPIN 5 
RAFAEL TORTORA – DENTISTA 10 
REDE MESTRE ACADEMIA 10 
RESTAURANTE A SUA CASA 7 
RESTAURANTE ESTRELA DO SUL -- 
RESTAURANTE OLIVEIRA 5 
RIABILITARE CLINICA DE  FISITERAPIA 10 
ROMITTI DIVISÓRIAS 8 
RÔMULO DE CESARO ESPECIAL 
SALÃO DA NECA 15 
SANPA BUFFET E RESTAURANTE 5 à vista 
SENGER”S FESTAS 10 
SPA DENTAL CLINICA ODONTOLOGICA -- 
SUCASA MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO 10 
SUPER BERTOLETTI -- 
TIBURSKI TINTAS 15 
TRANSPORTES MAZZONETTO 5 
VALTRA  - MOTO AGRÍCOLA WOLKWEIS  -- 
TONHO PNEUS 5 + montagem e balanceamento 
ULFER 10 
URI 5 
UNIVERSO DO TURISMO 2 a 10 
VMAT IMAGEM 20 a 40 
ZACA SPORTS 5 
  

 


