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2° COSTELÃO DA AABB - No domingo, 17/09, aconteceu nas dependências da AABB- 
Frederico Westphalen, o SEGUNDO COSTELÃO DA AABB, como forma de comemorar a 
Semana Farroupilha, e cultivar a tradição. O evento contou com a presença dos 
associados, boa música, excelente mate, uma carne de dar água na boca, e 
principalmente muita diversão. Mais fotos no endereço: 
http://fredericowestphalen.aabb.com.br/2017/09/29/2-costelao-da-aabb/ 
 

 
 
44° JESAB - Nos dias 22, 23, 24 de setembro, participamos da 44° JESAB do RS em Rio 
Grande. Foi um Show de confraternização, companheirismo e espírito esportivo. Desta 
vez não conseguimos sair com um título de campeão, mas trouxemos para casa 3 troféus 
e medalhas de vice, que também é superimportante e demonstra que estamos no 
caminho certo. Queremos agradecer em nome da diretoria da AABB os atletas 
frederiquenses pela participação e doação. Fotos: 
http://fredericowestphalen.aabb.com.br/2017/09/29/44-jesab/ 
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XXVI CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAITE BB/CLIENTES - Foi dado o pontapé 
inicial para a XXVI edição do Campeonato de Futebol Soçaite BB/Clientes. A competição 
conta com 10 times.  Na primeira fase os jogos serão todos contra todos, sendo que 
avançam pra as semifinais os oito melhores colocados. O campeonato de integração é 
destinado aos Associados da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e a correntistas 
do Banco do Brasil. A primeira rodada no dia 27/09 foi marcada por uma chuva de gols. O 
destaque ficou por conta da goleada do Ouro Vida, que aplicou 5 a 2 na PROGER. O 
OuroCap venceu o BB Poupança por 2 a 0, e o Brasil Prev, fez 4 a 1 no Seguro Ouro 
Residencial. Como se pode ver podemos esperar um campeonato com muitos gols. 
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Construção do Ginásio Poliesportivo – Concluída a primeira etapa da construção do 
Ginásio Poliesportivo da AABB Frederico Westphalen. A etapa consistiu na execução das 
fundações e fixação dos pilares de concretos. O próximo passo será a instalação da 
estrutura metálica e telhas. 
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3º Happy hour tropical- Prepare-se para a festa da abertura da temporada da AABB que 
será no dia 18/11/2017. A diretoria está promovendo a terceira edição do Happy Hour 
Tropical, festa que já foi sucesso de aprovação dos associados nas ediçoes anteriores, 
para  abertura da temporada. Este ano a ideia é fazer uma festa ainda melhor, com muita 
música, um ambiente decorado ao estilo tropical, além de deliciosos petiscos e grande 
variedade de frutas. Reserve seu convite através dos telefones (55) 3744-1300/ (55) 9 
8415-1147, email: fredericowestphalen@aabb.com.br ou pelo facebook da AABB. 
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