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Encerramento da Temporada de Piscina 2016/2017- O Verão chegou ao fim e para se 
despedir em grande estilo, a Associação Atlética Banco do Brasil de Frederico 
Westphalen promoveu no dia 19 de março uma tarde de jogos e ao final o som ao vivo 
com a dupla Antony & Leo. 
O grande destaque foi para ao novo esporte incentivado pela AABB/FW, o Beach Tennis, 
que na tarde do domingo, contou com a presença de 8 duplas participantes. A final foi 
entre as duplas Adelar/Vinicius e Gabriel/Jeferson, sendo que a segunda consagrou-se  
campeã. 
Já no vôlei de areia 4×4, a final foi realizada entre os quartetos Fabio/Bernardo Jr./Altemir 
Jr./Vinicius e Raphael/Roque/Souza/Marquinhos, saindo vitorioso o segundo quarteto. 
Lembramos aos associados que mesmo com a piscina fechada, as demais estruturas da 
AABB continuam em pleno funcionamento. 
Mais fotos no endereço: 
http://fredericowestphalen.aabb.com.br/2017/03/21/encerramentoda-temporada-de-
piscina-20162017/ 
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Assembleia Geral Extraordinária-. Na noite do dia 28 de março de 2017, as dezenove 
horas e trinta minutos, foi realizada a AGE (Assembleia Geral Extraordinária) na sede da 
AABB Frederico Westphalen-RS, onde foram apreciados, discutidos e aprovados os 
seguintes assuntos: 
-  alteração do estatuto da AABB Frederico Westphalen-RS; 
-  prorrogar o mandato dos atuais dirigentes até 31.12.2018; 
-  alteração do regimento interno da AABB Frederico Westphalen-RS; 
-  apreciação e aprovação do Código de Ética da Associação; 
-  apreciação e aprovação de proposta de reajuste de mensalidade e, fixação de índice de 
Reajuste Anual da mesma; 
- apreciação e aprovação do balanço patrimonial e prestação de contas do ano de 2016; 
-  apreciação e aprovação do orçamento anual do ano de 2017; 
-  alteração do regulamento de Eleições da AABB. 
 

                    
 
 
Torneio Interno de Futevôlei- Será realizado no dia 02 de abril, as 14 horas, o Torneio 
Interno de Futevôlei da AABB Frederico Westphalen, a etapa será a seletiva para a 
JEMAB 2017, etapa regional, que será realizada no dia 27/05/17 em Tenente Portela. As 
inscrições poderão ser realizadas na secretaria da AABB ou diretamente com o Diretor de 
Futevôlei, Benhur Candaten.  
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Regional de Futsal Itapage/ Zacha Sports- A AABB Frederico Westphalen irá participar 
do Campeonato Regional de Futsal, nas modalidades força livre e feminino. As rodadas 
irão acontecer aos sábados e domingos, a partir das 18:00 horas, com cinco partidas em 
cada rodada. 
A equipe feminina estreia neste sábado contra o Guarani, a equipe força livre joga no 
domingo com Vista Gaúcha. 
 
  
 

  


