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Abertura das piscinas e temporada de verão – Venha para a AABB aproveitar a melhor 
estação do ano. No sábado dia 11 de novembro, abrirá as piscina e a temporada de verão 
da AABB de Frederico Westphalen. 
 

 
 
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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AABB, Prefeitura Municipal, Fundação Banco do Brasil e FENABB renovam o 
convênio do programa AABB Comunidade - Na manhã da terça-feira, 17, foi assinado 
a renovação do convênio do programa AABB Comunidade entre a administração 
municipal de Frederico Westphalen, AABB, Fundação Banco do Brasil e FENABB. O ato 
da assinatura do novo convênio, que terá validade de quatro anos, foi realizado no 
gabinete do prefeito e estiveram presentes na ocasião, o prefeito José Alberto Panosso, o 
Secretário de Esportes, Juventude e Lazer, Giovani Sarturi, a Secretária da Fazenda, 
Simone Duarti, a representante da Secretaria da Educação, Rosane da Rosa, o assessor 
jurídico, Jonathan Carvalho, o presidente da AABB-FW, Maurício Dalmolin, o gerente 
geral da agência do Banco do Brasil de FW, Genaro  
Sebastião, e os adolescentes que integram a Orquestra Estudantil Sepé Tiaraju do projeto 
AABB Comunidade. 
O atual gerente geral da agência frederiquense, Genaro Sebastião, destacou que esta 
parceria deve durar por muitos anos. “O banco é, foi, e sempre será parceiro das 
comunidades. Agradeço a toda a equipe da administração municipal por permitir que 
essas crianças continuem aprendendo”, afirma. Já o prefeito José Alberto Panosso, 
ressaltou que o convênio entre administração municipal e a AABB Comunidade irá  
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melhorar a cultura municipal. “Precisamos incrementar mais a cultura do nosso município 
e as bandas marciais fazem parte disso. Acho extremamente importante a parceria entre 
a administração municipal e o AABB Comunidade, para apresentar a toda a população o 
que temos de melhor”, salientou. 
 

 
 
 
Sistema SICLUS- Nos dias 19 e 20 de outubro a secretária da AABB de Frederico 
Westphalen, Lenara da Silva, esteve presente em Porto Alegre participando de um 
treinamento operacional referente ao novo sistema aderido pela associação. O sistema  
SICLUS, vem para inovar e melhorar o atendimento a nossos associados, trazendo maior 
segurança e agilidade em todos os setores. Em breve as mudanças serão divulgadas. 
Aguarde! 
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Torneio de Vôlei de Praia de São Carlos-SC - A AABB Frederico Westphalen participou 
no domingo, dia 29, do Torneio de Vôlei de Praia de São Carlos-SC, com duas duplas, 
uma feminina e a outra masculina. 
As representantes Paula e Maitê dividiram o primeiro lugar, visto da impossibilidade do 
termino da competição devido ao mau tempo. Na fase classificatória, a dupla ganhou de 
21 a 19 o primeiro jogo, 21 a 17 o segundo e 21 a 13 o terceiro. Nas eliminatórias o 
resultado das quartas foi de 21 a 0 e da semi 21 a 17. Já a dupla masculina Altemir e 
Luiz, ganharam a primeira partida de 18 a 13, perderam a segunda de 16 a18 e ganharam 
a terceira de 18a16, classificando em primeiro lugar na chave. Sendo que o torneio foi 
interrompido antes do jogo da etapa final. 
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Torneio de Sinuca – Será realizado no dia 11 de novembro as 13:30 no bar da AABB, o 
torneio anual de sinuca para os associados. A taxa de inscrição é de R$ 10,00 e que será 
revertido todo em premiação, sendo que o primeiro colocado ganhará 70% e o segundo 
30%.  
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1º Torneio Municipal de Futevôlei Rodrigo Andreatto- Visando fomentar a prática 
esportiva, a Secretaria de Esportes de Frederico Westphalen em parceria com a AABB, 
abriu as inscrições para o Campeonato Municipal de Futevôlei – Taça Rodrigo Andreatto, 
homenagem ao atleta frederiquense e amante do esporte que faleceu em janeiro deste 
ano. A competição será limitada para 22 duplas. As inscrições custam R$ 100 e serão 
encerradas quando as vagas estiverem preenchidas. As quatro melhores equipes serão 
premiadas em R$ 1000, R$ 700, R$ 500 e R$ 100, respectivamente. O início do 
Campeonato Municipal de Futevôlei está previsto para o próximo dia 12, na sede da 
AABB de FW. Mais informações podem ser obtidas na sede da Secretaria de Esportes, 
onde estão sendo recebidas as inscrições. 
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3ª Edição do Torneio Interno de Bochas categoria individual – A diretoria da AABB, 
através do departamento de bochas, comunica a todos os associados que se encontram 
abertas as inscrições para a terceira edição do torneio interno de bochas na categoria 
individual até o sábado dia 11 de novembro, que não terão custos e deverão ser 
realizadas na secretaria da AABB ou com o departamento de bochas. O sorteio dos jogos 
será realizado no dia 12. A sistemática dos jogos será a mesma utilizada nos anos 
anteriores, os participantes poderão agendar os seus jogos entre si dentro de um período 
predeterminado, onde serão recolhidos os resultados e definida a próxima fase. Maiores 
informações serão repassadas após o período de inscrição. 
 

 


