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1º COSTELÃO DA AABB- Na terça-feira, 20/09 (dia do gaúcho), aconteceu nas 
dependências da AABB- Frederico Westphalen, o PRIMEIRO COSTELÃO DA AABB, que 
contou com a presença dos associados, boa música, excelente mate e muita diversão, 
pois, o gaúcho quando senta numa mesa, conta proeza e se diverte, pois para ele é tudo 
simples, faz um fogo de graveto, põe a carne no espeto e senta o dente na costela. 
 

  
 
Saúde Bucal é Tema de Projeto no Programa AABB Comunidade- O Programa AABB 
Comunidade preocupado com a Saúde Integral de seus educandos busca ações que 
abordam a saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 
apenas como ausência de doença, realçando que esse estado resulta da construção 
permanente de cada indivíduo e da coletividade. Diante disso, justamente com a 
Secretaria Municipal de Saúde de Frederico Westphalen, estão sendo planejadas 
diversas atividades relacionadas à saúde. No último dia 26 de setembro, iniciou o Projeto 
de saúde Bucal com objetivo de prevenção e orientação. 
As crianças e adolescentes foram orientadas pelas dentistas da Secretaria da Saúde do 
município sobre a maneira correta de realizar a escovação e o uso do fio dental. Além de 
receber informações sobre possíveis problemas dentários que podem se tornar mais 
graves. 
Também conheceram a Unidade Móvel de Saúde, a fim de se ambientar com o 
consultório odontológico para o próximo atendimento. Além de perder o receio pelos 
equipamentos. “Tudo foi feito de forma lúdica e espontânea. As crianças brincaram de 
“ser paciente” e “ser dentista”, o que os deixou muito a vontade com a Unidade”. (Diliane 
Camargo- Coordenadora Pedagógica do Programa). No mês de novembro, acontecerá o 
atendimento na Unidade Móvel para aplicação de flúor e triagem para posterior 
encaminhamento na Secretaria de Saúde. 
A Coordenação do Programa AABB Comunidade em nome de seus educandos e 
educadores agradece a Secretaria Municipal de Saúde de Frederico Westphalen, 
especialmente as profissionais Ana Paula Teixeira e Gabriela Brizzi Hermany pelo carinho 
e pela atenção. 
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I Mini Olimpíada do Programa AABB Comunidade- Após algumas alterações de datas, devido 

às condições climáticas, foi realizada a I Mini Olimpíada do Programa AABB Comunidade de 

Frederico Westphalen. A disputa das modalidades do Atletismo aconteceu nas dependências do 

Itapagé durante a tarde do dia 29 de setembro. 

A prática pedagógica do Programa Integração AABB Comunidade é sustentada por uma 
concepção de educação que privilegia a construção coletiva do conhecimento. Amparada 
na Pedagogia Lúdica, em que a busca do conhecimento e a aquisição de competências 
são prazerosas e contempla espaços para brincadeira, criatividade, dinamicidade, 
descontração e alegria. Essa pedagogia considera o direito de criança e adolescente à 
brincadeira, dimensão humana inalienável de organização, de socialização, de 
conhecimento do mundo e de construção de cidadania. 
Por isso, a Olimpíada foi organizada de forma a disputar as modalidades do atletismo, 
mas, principalmente para divertir e descontrair os educandos, dando a oportunidade de 
momentos de prazer, socialização e consolidação da cidadania. 
Foram disputadas as seguintes modalidades: 

 Salto em distância- masculino e feminino; 
 Salto em altura- masculino e feminino; 
 Arremesso de peso- masculino e feminino; 
 Arremesso de disco- masculino e feminino; 
 Arremesso de dardo- masculino e feminino; 
 Corrida de 100 metros- masculino e feminino; 
 Corrida de revezamento 4×100- masculino e feminino; 
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Os educandos receberam medalhas de 1º lugar, 2º lugar e medalha de participação. O 
Programa AABB Comunidade agradece aos seus colaboradores: Prefeitura Municipal de 
Frederico Westphalen, URI- Campus de Frederico Westphalen, Itapagé, Escola Sepé  

   

 

 

JESAB São Leopoldo- A AABB Frederico Westphalen agora possui mais um título 
inédito. A delegação frederiquense participou no final de semana dos dias 23, 24 e 25 de 
setembro da etapa estadual da Jornada Esportiva Estadual das AABBs (JESAB), e fez 
muito bonito. Realizada em São Leopoldo, a delegação de Frederico Westphalen viajou 
para a competição com mais de 50 atletas, e o maior título conquistado ficou a cargo da 
equipe de futsal. 
Os frederiqueses enfrentaram diversas pedreiras durante o caminho até o título na 
quadra. Na primeira fase foram um empate e uma vitória diante das equipes de Santa 
Maria e Alegrete, por 3 a 3 e 5 a 1, respectivamente. Já na rodada da semifinal a vitória 
veio de modo apertado, 3 a 2 contra os representantes de Rosário do Sul e em seu último 
jogo, o time frederiquense enfrentou a longínqua equipe de Rio Grande. O duelo final 
terminou empatado em 2 a 2 no tempo regulamentar, e nos pênaltis, o time de FW venceu 
por 3 a 2, garantindo o troféu inédito para a AABB de Frederico Westphalen. De quebra, 
Douglas Pedrotti encerrou sua participação na artilharia do campeonato com cinco gols. 
Já pela categoria futebol minicampo e vôlei de quadra feminino, as equipes 
fredericquenses pararam nas semifinais. O presidente da AABB, Mauricio Dalmolin, 
enalteceu a campanha das equipes na competição. “Avalio a participação da AABB de 
Frederico Westphalen muito bem, apesar de termos conquistado somente um troféu”, 
afirma. A conquista inédita credencia o time de futsal de Frederico Westphalen na fase sul 
brasileira da competição, intitulada Jornada Esportiva Regional das AABBs (JERAB). Esta 
fase da competição reunirá as equipes para disputar a categoria em Maringá, no Paraná, 
entre os dias 4 e 6 de novembro. 
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XXV CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAITE BB/CLIENTES- Inicia na próxima 
segunda-feira, dia 10/11/2016 a vigésima quinta edição do campeonato de futebol soçaite 
BB/CLIENTES que visa a integração entre a AABB, o Banco do Brasil e seus clientes, não 
caracterizando uma competição e sim uma forma saudável de lazer, entretenimento e de 
conquistas de novos amigos. Este ano, a competição será formada por um único grupo de 
nove equipes. Os jogos serão realizados no sistema ¨todos contra todos¨, classificando-se 
para a fase seguinte as seis melhores equipes, pelo número de pontos obtidos, 
obedecidos, se for o caso, os critérios de desempate, quais sejam, pela ordem: número 
de vitórias, saldo de gols, gols pró, gols contra e, permanecendo a igualdade, sorteio. 

   
 
Ciclismo- No dia 11/09, o ciclista Alexandre Roberto Silveira Junior esteve em Santa 
Cruz, participando de mais uma etapa da Federação Gaúcha de Ciclismo. Prova de 
62Km, somou 3 pontos, suficiente para manter a vice-liderança na categoria Estreante, na 
classificação geral das sete etapas realizadas até o momento. No dia 20, ocorreu em 
Viamão a 5ª Volta Ciclística de Tarumã, compondo a 9ª etapa da 12ª Copa União de 
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Ciclismo. Na competição o ciclista conquistou o 1° lugar na categoria Força Livre, 
totalizando um percurso de 50 quilômetros. Mais de 100 atletas participaram da 
competição divididos em diversas categorias. 

 


