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INAUGURAÇÃO QUIOSQUE - Criado para ser um espaço para realizar festas e eventos 
para os associados e comunidade, o quiosque Alci Lemes de Figueiredo “Barba” foi 
inaugurado sábado dia 10/10/2015, na presença do homenageado (Barba), da atual 
diretoria, de antigos diretores e presidentes. Segundo o presidente, Mauricio Dalmolin, os 
associados estão entusiasmados com o novo espaço, pois o mesmo possui diferencial de 
ter um visual privilegiado e ser totalmente fechado, podendo ser utilizado para um evento 
maior ou dividido para dois eventos menores. 
Mesmo antes de sua inauguração, o novo quiosque já possui reservas até para o próximo 
ano. Reservas pelo telefone: (55) 3744-1300 ou (55) 9902-1300. 
 

 
 

DIA DA CRIANÇA- A AABB Frederico Westphalen, a exemplo de anos anteriores, 
comemorou o dia da criança no feriado do dia 12/10/2015, em sua sede social. Foi 
disponibilizado para os filhos dos associados e participantes do Centro de Treinamento de 
Futsal Itapagé/AABB/URI vários brinquedos, entre eles Cama elástica, Play tombo, 
Pebolin, Ping-pong entre outros. A criançada se divertiu muito com os brinquedos e com a 
partida de futebol, com direito a lanche da tarde, refrigerante e geladinhos. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

Sede/Secretaria: BR 386 – Km 31 – Frederico Westphalen – RS 
Fone: (55) 3744-1300 – (55) 9902-1300 
Site: fredericowestphalen.aabb.com.br 

E-mail: fredericowestphalen@aabb.com.br 

 
INFORMATIVO MENSAL 

Novembro de 2015 
AABB – Frederico Westphalen – RS 

 
 

 
XXIII CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAITE BANCO DO BRASIL/CLIENTES 
CATEGORIA FORÇA LIVRE - Iniciou no dia 19/10/2015, o XXIII CAMPEONATO DE 
FUTEBOL SOÇAITE BANCO DO BRASIL/CLIENTES CATEGORIA FORÇA LIVRE, que 
tem por objetivo a integração entre a AABB, o Banco e seus clientes, não caracterizando 
uma competição e sim uma forma saudável de lazer, entretenimento e de conquistas de 
novos amigos. Neste dia, foi realizada a primeira rodada, contando com 3 jogos e 
confraternização com aperitivos. 
 

 

JANTAR BINGO- Foi realizado neste sábado, dia 24 de outubro, na sede social da AABB, 
o jantar bingo organizado pelo Centro de Treinamento de Futsal Itapagé/AABB/URI. A 
promoção teve como objetivo a arrecadação de recursos para as atividades de 
encerramento do Centro, que acontecerão nos dias 19 e 20 de dezembro em Termas São 
João, no município de São João do Oeste, a exemplo do ano de 2014. 
O jantar bingo ocorreu nas dependências da AABB, parceira do Centro, tendo em vista as 
reformas que estão sendo realizadas no restaurante do Itapagé. Aproximadamente 250 
pessoas comparecerem no evento, prestigiando mais esta promoção. 
 

 
 

         


