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BB Crédito Veículo é campeão na AABB - Após grandes embates e muita bola na rede, 

chegou ao fim na noite do dia 09/12 a XXVI edição do Campeonato de Futebol Soçaite/BB 

Clientes da AABB, de Frederico Westphalen. Dentro de campo, BB Crédito Veículo e BB 

Seguro Ouro Residencial fizeram uma grande partida, digna de decisão. 

Com o gol marcado ainda no primeiro tempo, o BB Crédito Veículo, saiu na frente e 

depois segurou à pressão do adversário na etapa final, e conquistou o título desta 

temporada. Ao final da partida a equipe comemorou muito a conquista do campeonato. 

Após o jogo foi realizado um jantar de confraternização entre todos os participantes do 

torneio, além da entrega das premiações: 

Campeão: Seguro Ouro Residencial 

Vice: BB Crédito Veículo 

Defesa menos vazada: Cartão ELO 

Artilheiro: Rafael Pasini 

Bola Murcha: Carlos Candaten 

O campeonato foi organizado pela diretoria da AABB em parceria com o Banco do Brasil 

S.A agência de Frederico Westphalen e contou ainda com os apoios da Federação 

Nacional das AABB. 

Mais fotos no site: http://folhadonoroeste.com.br/site//noticia/13504-bb-credito-veiculo-e-

campeao-na-aabb 
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Seja sócio da AABB – Traga seus amigos e familiares para o convívio da AABB também, 

são várias as opções de lazer, pratica esportiva e entretenimento. Sem joia ou taxa de 

adesão, mensalidade de R$ 54,00 (débito em conta no Banco do Brasil) ou R$ 60,00 

(boleto ou cartão de crédito), mediante permanência mínima de 12 meses como 

associado (garantia de cheque caução ou pagamento antecipado). Procure a secretaria 

da AABB e retire proposta de adesão. 
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I Circuito Esportivo AABB/URI tem campeões conhecidos- O I Circuito Esportivo 

AABB/URI, organizado e realizado pelos acadêmicos do 6º semestre do curso de 

Educação Física – Bacharelado, teve os campeões conhecidos. 

As atividades do evento foram realizadas nos dias 25 de novembro e 08 de dezembro, e 

contaram com a participação da comunidade de Frederico Westphalen e região. Foram 

realizadas disputas nas modalidades: voleibol de areia (duplas masculinas, femininas e 

quartetos mistos), pênaltis e desafio de Natação. 

Participaram do evento seis quartetos mistos inscritos, 12 duplas masculinas e oito 

femininas, oito atletas nos pênaltis e oito nadadores para o desafio de Natação. 

Ao todo, 60 atletas participaram das competições. 

Confira os vencedores em cada categoria: 
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Duplas masculinas: 

1º Lugar: Altemir Júnior e Vinicius 

2º Lugar: Fábio e Bernardo 

3º Lugar: Leandro e Cleiton 

Duplas Femininas: 

1º Lugar: Kari e Aniele 

2º Lugar: Ana a Nathália 

3º Lugar: Angela e Márcia 

Quartetos Mistos: 

1º Lugar: Eduardo, Nathália, Guilherme e Ana 

2º Lugar: Felipe, Paula, Luis e Eliel 

3º Lugar: Igor, André, Leandro e Luciane 

Pênaltis: 

1º Lugar: Eliel 

2º Lugar: Felipe 

3º Lugar: Guilherme 

Participantes do Desafio da Natação (totalizando 2hr de natação): Maria Inês, André, Igor, 

Nelson, Bruno, Daniel, Alexandre, Julia. 

http://www.fw.uri.br/site/noticia/4256/i-circuito-esportivo-aabburi-tem-campeoes-

conhecidos 

http://www.fw.uri.br/site/noticia/4256/i-circuito-esportivo-aabburi-tem-campeoes-conhecidos
http://www.fw.uri.br/site/noticia/4256/i-circuito-esportivo-aabburi-tem-campeoes-conhecidos
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CARTEIRINHAS- A AABB Frederico Westphalen continua com a campanha para 

atualização cadastral e informatização do acesso. Sendo que nesse primeiro momento 

todos os associados, deverão comparecer a secretaria para confecção gratuitamente da 

primeira carteirinha para acesso a piscina. 
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Campeonato Interno de Bochas AABB 2017- Chegou ao fim o campeonato interno de 

bochas modalidade individual do ano de 2017, um dos campeonatos com maior número 

de inscritos na história da modalidade na AABB. Vinte atletas competiram na fase 

classificatória, divididos em quatro chaves, onde os dois primeiros colocados passaram 

para as finais. A grande final foi realizada no dia 18 entre os atletas Diogo Mazzonetto e 

Djair Alves da Silva, sendo que o primeiro se consagrou campeão. 

A diretoria de bocha agradece a todos que participaram, confraternizaram e se 

empenharam para desenvolver o esporte. 
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Repovoamento de Peixes no Açude da AABB- No dia 30 de dezembro, a AABB em 

parceria com a agência do Banco do Brasil de Frederico Westphalen realizou ação de 

liberação de alevinos no açude da AABB. A iniciativa visa repovoar o estoque pesqueiro 

existente, ampliando a diversidade de lazer e esporte para o associado. 

Nesta etapa foram soltos alevinos das espécies: Trairão, Jundiá, Jundiá Amarelo e Carpa 

Hungará. 

No momento da introdução dos filhotes no açude foi tomada medida importante para 

evitar um choque térmico que pode comprometer a imunidade. Quando os peixes são 

transportados em sacos, eles devem ser colocados dentro dos açudes ainda na 

embalagem para que a temperatura da água se estabilize aos poucos e posterior soltura. 

 

 

 


