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FINAL DO FUTSAL JOGOS DO SESI EM FREDERICO WESTPHALEN- A noite da 

sexta-feira, 14 de setembro, era de festa na sede da Associação Atlética do Banco do 

Brasil (AABB) de Frederico Westphalen. As quatro melhores equipes do futsal masculino 

tinham motivos de sobra para comemorarem a participação nos jogos decisivos que 

encerraram as disputas da categoria, válidas pelos Jogos do Sesi. Além dos duelos que 

definiram os terceiros e quartos colocados, a tão aguardada final atraiu familiares dos 

atletas e funcionários das empresas finalistas. Dentro de quadra, melhor para a Seara C, 

equipe que superou a Bakof A por 2 a 1 no jogo derradeiro, ergueu o título e, de quebra, 

foi premiada como a melhor defesa. No fim das contas, um show de amizade e espírito 

esportivo, em que todos os participantes saíram aplaudidos e orgulhosos de seus 

resultados. 

Confira a lista com os premiados na categoria futsal livre masculino: 

Terceiro Colocado: Bakof B  

Segundo Colocado: Bakof A  

Campeão: Seara C  

Terceiro lugar: Bakof B  

Goleador: Leonardo Maia - Frigorífico Ragale  

Melhor Defesa: Seara C  

Troféu Valores do Esporte: Seara A - não levou nenhum cartão amarelo no torneio 
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3° COSTELÃO DA AABB- No domingo, 23/09, aconteceu nas dependências da AABB 

Frederico Westphalen, o TERCEIRO COSTELÃO DA AABB, como forma de comemorar a 

Semana Farroupilha, e cultivar a tradição.  O evento contou com a presença dos 

associados, boa   música, uma   carne   de   dar   água   na   boca, e principalmente muita 

diversão. A AABB busca a cada dia inovar para que os associados tenham mais opções 

de entretenimento.  

#VemPraAABB 

#SejaSócio 

#SejaFelizNaAABB 
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MAIS UMA OBRA CONCLUÍDA- A nova secretaria da AABB ficou pronta. O atendimento 

já está sendo prestado em novo local. Esta foi mais uma das obras entregues pela 

diretoria da AABB, consolidando assim, um dos clubes que mais investe em seu 

associado de Frederico Westphalen.  
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45ª JESAB/JEGA - Jornada Esportiva Estadual de AABBs do RS-  

A delegação da AABB Frederico Westphalen, participou nos dias 29 e 30 de setembro da 

45ª JESAB/JEGA, na cidade de Ijuí. As modalidades participantes foram futsal, futebol 

minicampo Adulto, vôlei areia misto 4x4, vôlei areia feminino e tênis masculino. 

Foram 42 AABBs participantes, com aproximadamente 800 atletas, artistas principais do 

espetáculo. Mais de 300 jogos distribuídos em 17 modalidades, garantindo emoção de 

sobra! 
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Desta vez não trouxemos nenhum título pra casa, mas o que importa é competir, 

confraternizar e praticar esporte, pois esporte é saúde e saúde traz felicidade para cada 

um de nós. Agradecemos a todos os atletas e familiares que participaram do evento. 
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XXVII CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAITE BANCO DO BRASIL/CLIENTES - TAÇA 

RODRIGO ANDREATTO- Iniciará em outubro, o Campeonato de Futebol Soçaite BANCO 

DO BRASIL/CLIENTES, categoria força livre, que visa a integração entre a AABB, o 

Banco e seus clientes, não caracterizando uma competição e sim uma forma saudável de 

lazer, entretenimento e de conquistas de novos amigos. 

Na primeira fase, foram formados dois grupos de seis equipes cada. Os jogos, entre os 

grupos, serão realizados no sistema ¨todos contra todos¨, classificando-se para a fase 
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seguinte as quatro melhores equipes de cada grupo, 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. No 

caso de igualdade no número de pontos entre duas equipes será utilizado como primeiro 

critério de desempate o confronto direto. Caso tenha havido empate, será utilizado os 

critérios acima mencionados. 

Na segunda fase, os oito classificados na 1ª fase farão jogos eliminatórios, conforme 

prevê o carnê, de acordo com a classificação obtida na 1ª fase. A equipe que se manter 

vencedora até a partida final, será declarada campeã do XXVII CAMPEONATO DE 

FUTEBOL SOÇAITE BANCO DO BRASIL/CLIENTES- TAÇA RODRIGO ANDREATTO. 

Nesta fase, havendo empate no tempo normal, o jogo será decidido nas penalidades 

máximas, em número de cinco, batidas de forma intercaladas, até haver um vencedor. 

Todos os atletas que estiverem em campo ao término dos jogos estarão aptos para as 

cobranças. Somente será batido o segundo pênalti pelo mesmo atleta após todos terem 

efetivado a sua cobrança. 
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CARTEIRINHAS- A AABB Frederico Westphalen continua com a campanha para 

atualização cadastral e informatização do acesso. Todos os associados, que ainda não 

possuem carteirinha, deverão comparecer a secretaria para atualização de cadastros e 

confecção de carteirinhas para acesso a piscina no valor de R$ 7,00 (sete reais) cada.  

 


