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XXV CAMPEONATO DE FUTEBOL SOÇAITE BANCO DO BRASIL/CLIENTES -Foi dada 

a largada no 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. 

Confira o resultado das rodadas: 

1ª rodada- segunda-feira10/10/2016 

19:00 horas - ourocap    1  x   3 bb poupança 

20:00 horas - cartão elo    1 x   1  bb crédito imobiliário 

21:00 horas - seguro ouro residencial  4   x    0   bb crédito veículo 

 

2ª rodada – quarta-feira 12/10/2016 

19:00 horas - bb consórcio     x     bb crédito imobiliário 

20:00 horas - bb poupança     x     ouro vida 

21:00 horas - brasilprev     x     seguro ouro residencial 

 

3ª rodada- sexta-feira 14/10/2016 

19:00 horas - bb consórcio   0    x   1  cartão elo 

20:00 horas - bb crédito imobiliário    1  x    1  ourocap 

21:00 horas - bb poupança 2    x   3  bb crédito veículo 

 

4ª rodada- segunda-feira 7/10/2016 
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19:00 horas - ouro vida     x     ourocap 

20:00 horas - brasilprev     x     bb crédito imobiliário 

21:00 horas - bb crédito veículo     x     bb consórcio 

 

5ª rodada- quarta-feira 19/10/2016 

19:00 horas - bb consórcio     x     brasilprev 

20:00 horas - bb crédito imobiliário     x     ouro vida 

21:00 horas - seguro ouro residencial     x     cartão elo 

 

6ª rodada- sexta-feira 21/10/2016 

19:00 horas - ouro vida  0   x   2  brasilprev 

20:00 horas - seguro ouro residencial  3   x   2  bb poupança 

21:00 horas - bb crédito veículo  2   x  0   ourocap 

 

7ª rodada- segunda-feira 24/10/2016 

19:00 horas - bb consórcio     x     seguro ouro residencial 

20:00 horas - ourocap     x     cartão elo 

21:00 horas - bb poupança     x     bb crédito imobiliário 

 

8ª rodada- quarta-feira 26/10/2016 

19:00 horas - ourocap     x    seguro ouro residencial 

20:00 horas - brasilprev     x     bb poupança 
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21:00 horas - bb crédito veículo     x     ouro vida 

 

9ª rodada- sexta-feira 28/10/2016 

19:00 horas - ourocap  0   x   1  bb consórcio 

20:00 horas - cartão elo  3   x   3  bb crédito veículo 

21:00 horas - seguro ouro residencial  4   x   0  ouro vida 

Semana das crianças é intensa na AABB de Frederico Westphalen- A “Semana do 

Dia das Crianças” foi movimentada na AABB de Frederico Westphalen, as atividades em 

comemoração ao dia das crianças tiveram inicio na segunda-feira dia 10 de outubro. Com 

os alunos do curso de Educação Física da UNOPAR Frederico Westphalen, que 

realizaram atividades lúdicas e recreativas com as crianças participantes do programa 

AABB Comunidade. Durante os turnos da manhã e tarde foram realizados circuitos 

esportivos, jogos de futebol, basquetebol e voleibol, brincadeiras em piscina de bolinhas e 

cama elástica, pinturas faciais e ao final foram distribuídos balões e picolés. 

Na terça-feira dia 11 e na quinta-feira dia 13, também com as crianças e adolescentes 

participantes do Programa AABB Comunidade, foram realizadas brincadeiras de cama 

elástica, piscina de bolinhas e brincadeiras dirigidas, além de entrega de picolés e doces. 

Na quarta-feira dia 12, a programação foi voltada para os associados do clube, que 

contou com: Roda de Terere, Lanche, pipoca colorida, refrigerante e brinquedos. 
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Ciclismo- No dia 9, o atleta Alexandre Roberto Silveira Junior esteve em Ijuí RS, 

representando Frederico Westphalen no 1º desafio Las Monaretas de Ciclismo, haviam 

dois percursos 50km e 100km. 

Participou do percurso de 100km que haviam 75 inscritos, quando faltavam 40km para 

finalizar, efetuou uma fuga na qual sustentou até a linha de chegada, concluindo a prova 

no melhor tempo de todas categorias, 3h 18mim, ficando na primeira colocação.  

No dia 16, esteve em Bento Gonçalves participando da 8° Etapa do Campeonato Gaúcho 

de Ciclismo. Haviam atletas de diversas cidades, e de alto nível, o percurso foi de 1h mais 

2 voltas em um circuito de 1,5km, onde a prova foi disputada nos metros finais, ficando 

com a terceira colocação.   
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Dirigentes cedidos, liberados e de capitais estão reunidos em Brasília- O presidente 

da AABB Frederico Westphalen, Mauricio Dalmolin, esteve em Brasília (DF) nos dias 10 e 

11 reunido com mais 179 dirigentes de AABBs, entre funcionários do BB cedidos, 

liberados e presidentes de AABBs de Capital, para dois dias de muito trabalho e uma 

importante aproximação entre FENABB, Banco do Brasil e dirigentes, onde foram tratados 

de vários assuntos relacionados a gestão e boas práticas nas AABBs. 
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Curso Gestão Empreendedora de AABBs- O presidente da AABB Frederico 

Westphalen, Mauricio Dalmolin, também esteve em Porto Alegre nos dias 17, 18 e 19 

participando da primeira turma do curso de Gestão Empreendedoras de AABBs. Curso 

essencialmente prático, voltado para as AABBs que teve as abordagens: contextualização 

de clubes esportivos e sociais, cadeia de valor, conceito de gestão empreendedora, 

planejamento e modelo de gestão de AABB. 
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2º Happy hour tropical- Prepare-se para a festa da abertura da temporada da AABB que 

será no dia 12/11/2016. A diretoria está promovendo a segunda edição do Happy Hour 

Tropical, festa na qual foi sucesso de aprovação do associado na abertura da temporada 

passada. Este ano a festa também contará com a animação da Banda Oxeez, ambiente 

decorado, além de deliciosos petiscos e uma grande variedade de frutas. Reserve seu 

convite através do telefone (55) 3744-1300, email: fredericowestphalen@aabb.com.br ou 

facebook. 

mailto:fredericowestphalen@aabb.com.br
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