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43º JEMAB-No dia 04 de junho, a AABB São Luiz Gonzaga, será sede da Jornada 
Esportiva Microrregional, dando inicio a participação da AABB Frederico Westphalen 
nos eventos esportivos da FENABB para 2016. Nessa etapa estarão em disputa 
as modalidades futebol sete adulto, máster e supermáster, futsal, vôlei misto 4X4, sinuca 
e bocha. Esta etapa é classificatória para Jornada Estadual que acontece no final de 
setembro na AABB São Leopoldo.Lembramos que os campeões estaduais de cada 
modalidade irão representar o Estado do Rio Grande do Sul na Jornada Sulbrasileira que 
neste ano acontece na AABB Maringá – PR.  
 

 
 

FINAL DA COPA SOCIETY DE FREDERICO WESTPHALEN-A alteração da data da 
grande decisão da Copa Society de Frederico Westphalen parece ter surtido efeito, afinal, 
a sede da AABB contou com a presença de grande público para assistir o duelo entre as 
equipes Clínica V-Mat/Dra. Janaína/Dr. Jorge Allan e São Cristovam/Estofaria Mossini na 
noite da quinta-feira, 19. Sendo que a equipe Clínica V-Mat/Dra. Janaína/Dr. Jorge Allan 
consagrou-se campeã pelo placar de 2 a 0. 

A equipe AABB/Fandangos terminou a competição em 3º lugar, tendo como 
destaque o atleta Alencar de Souza como goleiro menos vazado com somente dois gols 
sofridos. 
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AABB COMUNIDADE E AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL: JUNTOS CONTRA A 
DENGUE E ZIKA-Preocupados com a questão das doenças causadas pelo mosquito 
"AEDES AEGYPTI” o Programa AABB Comunidade e a Agência do Banco do Brasil de 
Frederico Westphalen se uniram na luta contra o mosquito. 

Foram desenvolvidas diversas atividades de conscientização e prevenção 
envolvendo as doenças e os causadores da mesma. 

Os educandos do Promenor atendidos pelo programa participaram de discussões e 
atividades práticas como: mutirão para eliminar possíveis criadouros do mosquito nos 
arredores do Promenor, plantio e entrega de mudas da CROTALÁRIA REVIFLORA, que 
foi identificada como a melhor "ARMA" contra o mosquito da dengue. 

Após o cultivo da planta os educandos, acompanhados dos educadores fizeram 
uma visita à agência local para entregar as “mudinhas” e explicar o processo para os 
funcionários do Banco do Brasil. Também foram distribuídos cartazes e folders 
explicativos sobre a planta para os clientes da Agência. 

Participaram da atividade os educandos, educadores, coordenação pedagógica, 
presidente da AABB, gerente e funcionários da agência. 
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CICLISMO-Na segunda edição do Desafio do Noroeste de Ciclismo, sediado em Santa 
Rosa, o ciclista patrocinado pela AABB de Frederico Westphalen, FENABB e Ouro Vida, 
Alexandre Silveira Junior voltou para casa com a medalha de ouro na bagagem. Havia 
dois percursos na competição, realizada no domingo, dia 1º de maio. Enquanto a 
distancia máxima do primeiro era 50 quilômetros, o segundo tinha um percurso total de 80 
quilômetros, e foi nesse que Alexandre disputou a competição. Alem de atletas de 
diversos municípios, o ciclista pode encontrar velhos amigos, e a conquista veio nos 
últimos dois quilômetros de competição. “Faltando menos de dois quilômetros, fiz uma 
fuga, e cheguei na primeira colocação”, destacou o ciclista. 

Alem do Desafio do Noroeste de Ciclismo, o atleta participou de outras duas 
competições, 3ª Etapa do campeonato gaucho de ciclismo, realizada em Encantado nos 
dias 14 e 15 de maio e 2º Desafio da integração 80 quilômetros, realizada em Palmeira 
das Missões no dia 29 de maio. Em ambas as competições o ciclista terminou na 6ª 
posição. 
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47 ANOS DA AABB FREDERICO WESTPHALEN- Para comemorar seu 47º aniversário, 
a AABB de Frederico Westphalen promoverá um jantar com musica ao vivo que será 
realizado no dia 02 de julho do corrente ano em nossa sede social. 
Convites através do telefone (55)3744-1300 (AABB), (55)8407-8385 (Mauricio), na 
secretaria da AABB, ou no Banco do Brasil (Maria Angela). Contarmos com sua presença 
para enaltecer este evento. 

 
 

         
 


