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DIA DA CRIANÇA – Será neste dia 11 de outubro, domingo, a programação alusiva ao 
dia da criança, que será comemorado na nossa AABB, a exemplo de anos anteriores. 
Confira abaixo a programação: 
 
-10:00 horas – Jogo de futebol entre pais e filhos  
-10:30 horas – Oficina de Dança na Sede Social com Thays Londero 
-12:30 horas – Pão com linguicinha no quiosque do campo 
-14:00 horas – Brinquedos na quadra poliesportiva 
-16:00 horas – Intervalo para o lanche  
-18:00 horas – Encerramento   
 
 
INAUGURAÇÃO DO QUISOQUE – Neste próximo sábado, dia 10 de outubro, será 
inaugurado o mais novo investimento da AABB. Trata-se do quiosque fechado que 
contará com aproximadamente 240 metros quadrados de área útil. Os associados já 
podem agendar a locação do quiosque A, B, ou dos dois, conforme normas de locação 
constantes no site da AABB (www.fredericowestphalen.aabb.com.br). Conforme decisão 
tomada pelo Conselho de Administração, o quiosque se chamará ¨Alci Lemes de 
Figueiredo¨ em homenagem a um grande abebeano, funcionário aposentado do Banco do 
Brasil, que hoje reside no município de Passo Fundo.                           
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TEMPORADA DE PISCINAS – A AABB comunica a todos os seus associados que a 
temporada de piscinas 2015/2016 será aberta no dia 07 de novembro, sábado, a partir 
das 10:00 horas. Nos próximos dias os associados já poderão consultar as normas de 
funcionamento das piscinas diretamente no site da AABB.   
 
CAMPEONATO DE FUTEVÔLEI – Ocorreu no dia 06 de setembro o II Campeonato 
Interno de Futevôlei da AABB, com o objetivo de classificar a dupla vencedora para a 
JESAB 2015. As seis duplas inscritas foram divididas em duas chaves, jogando entre sí, 
classificando-se as duas melhores de cada chave para as semifinais. Ao final do dia 
sagrou-se campeã a dupla formada pelos associados Délcio de Souza e Rafael Pasini, 
tendo como vice-campeã a dupla formada pelos associados Daison Garibaldi e Edivaldo 
Pelegrin. 
 
 

 
 
 

CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAITE BB/CLIENTES – Continuam abertas as 
inscrições para a participação dos associados na vigésima quarta edição do campeonato 
promovido pela AABB, na categoria força livre. O valor da inscrição é de R$ 50,00 
(cinquenta reais), dando direito ao atleta de uma camiseta para os jogos e jantar de 
encerramento da competição. A inscrição poderá ser solicitada por telefone, diretamente 
com a secretária Andriely, pelos fones (55) 3744-1300 ou 9902-1300, das 10:00 às 12:00 
horas e das 13:30 às 17:30 horas. O início do campeonato está previsto para o dia 14 de 
outubro. 
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JESAB 2015 – Novamente a AABB Frederico Westphalen foi destaque a nível estadual 
na Jornada Esportiva que aconteceu em Santana do Livramento, nos dias 26 e 27 de 
setembro. Das 10 modalidades em disputa nossa AABB classificou-se em 03 para a fase 
sul brasileira, que será disputada em Campo Grande-MS, nos dias 14 e 15 de novembro. 
Destaque para as meninas do voleibol de quadra, que sagraram-se bicampeãs estaduais, 
após grande vitória contra a equipe da AABB Porto Alegre. Nossa equipe foi campeã sem 
perder um set sequer, mostrando a hegemonia estadual na modalidade. Destaque 
também para a nossa dupla feminina no vôlei de areia, composta por Aniele e Kari, que 
conquistaram o título também de maneira brilhante. O mesatenista Chester ficou com o 
vice-campeonato na modalidade, classificando-se também para a etapa seguinte. O 
Presidente Maurício Dalmolin, agradece a todos os atletas, dirigentes e torcida que 
acompanharam a nossa delegação, pelos excelentes resultados alcançados, sendo a 
única AABB no estado classificada em três modalidades esportivas para a JERAB.  
 

    
 

 
 
 
 
 

         


