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Ciclismo - No dia 06 de agosto, o atleta patrocinado pelo Programa de Apoio ao Atleta, 

Alexandre Roberto Silveira Junior, participou do 2º Desafio Ativa Fitness na cidade de 

Cruz Alta na categoria turbo 90km, ficando em 1º lugar com o tempo de 2h28min, 2 

minutos na frente do segundo colocado. No final de semana dos dias 27 e 28, o ciclista 

esteve participando da 6º etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo e 2º Giro de Cruz 

Alta. A prova teve três etapas: resistência, contrarrelógio e circuito, sendo que na 

somatória o atleta ficou com a 5ª colocação na etapa. 

 

Programa Mais Cultura nas AABBs - A AABB Frederico Westphalen foi contemplada 

com o Programa Mais Cultura nas AABBs, patrocinado pela FENABB e OURO VIDA, com 

o projeto Dança Zumba na AABB, juntamente com mais 21 AABBs do país. O programa 

que tem como objetivo de “identificar, incentivar e promover ações culturais nas AABBs”, 

de modo a promover ampla integração entre os associados. O projeto foi um sucesso, 

tendo suas vagas limitadas esgotadas no mesmo dia do seu lançamento. 
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Show de Humor - Alegria, boas risadas e muita descontração. Esses três itens tomaram 

conta da AABB Frederico Westphalen (RS) no dia 26 de agosto, com a realização do 

show comandado pelo stand-up comedy Zurba Fagundes. Cerca de 100 pessoas 

acompanharam a apresentação do humorista. 

Com pouco mais de hora de duração, Zurba interagiu com o público e, claro, recebeu 

muitos aplausos. A ação contou com apoio e patrocínio da FENABB, Banco do Brasil e 

seguro Ouro Vida. 

“Estamos sempre em busca de atrações diferenciadas para o nosso público e essa foi 

uma delas. Zurba é um porto-alegrense animado, sabe como agradar conquistar a plateia. 

Após o término do espetáculo, recebemos um retorno positivo dos participantes e isso nos 

motiva ainda mais a continuar inovando”, disse o presidente Mauricio Dalmolin. 
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Torneio interno de Futevolei – Na tarde do domingo do dia 28 o departamento de 

futevôlei da AABB Frederico Westphalen realizou o torneio interno para treino e definição 

da dupla que representará a AABB no estadual. Com duelos eletrizantes, a dupla Douglas 

e Rodrigo sagrou-se campeã e a dupla Daison e Cleber vice-campeã. 

 

 



 
 

 

INFORMATIVO MENSAL 

Setembro de 2016 

AABB – Frederico Westphalen – RS 

 

 
JESAB – A AABB Frederico Westphalen, participará da JESAB (Jornada Esportiva 

Estadual das AABBs) que acontecerá entre os dias 23 e 25 de setembro na cidade de 

São Leopoldo. A delegação contará com mais de 50 atletas nas modalidades futebol 

minicampo adulto, futsal, voleibol masculino e feminino, vôlei de areia 4x4 misto, vôlei de 

areia masculino, futevôlei, tênis de quadra masculino e tênis de mesa masculino.  

 

 


