
 

 

 
 
 
 
Sede/Secretaria: BR 386 – Km 31 – Frederico Westphalen – RS 
Fone: (55) 3744-1300 – (55) 9902-1300 
Site: fredericowestphalen.aabb.com.br 
E-mail: fredericowestphalen@aabb.com.br 

 
INFORMATIVO MENSAL 
Agosto de 2017 
AABB – Frederico Westphalen – RS 
 
 

 
Jantar de 48 anos da AABB FREDERICO WESTPHALEN- A Associação Atlética Banco 
do Brasil de Frederico Westphalen (AABB-FW) promoveu na noite deste sábado, 15, o 
jantar de aniversário comemorativo aos 48 anos da associação no município. O evento foi 
realizado na sede da AABB-FW e contou com a presença de mais de 150 pessoas. 

A programação da noite contou com apresentação da Orquestra Estudantil Sepé Tiaraju 
AABB/URI e jantar contendo no cardápio churrasco com carnes de gado e suína, arroz 
branco, arroz à grega, massa talharim ao bacon, peito de frango ao molho branco, 
maionese e saladas diversas. Também foram cantados os parabéns à associação e a 
noite foi encerrada com animação musical a cargo de Luiz Querino Damo Schuler. 

Mais fotos nos site: http://www.oaltouruguai.com.br/publicacao-33401-AABB-
FW_comemora_48_anos.fire e 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010564622772&sk=photos&collection_token
=100010564622772%3A2305272732%3A69&set=a.455549944807156.1073741830.1000
10564622772&type=3&pnref=story  

 
 
Ginásio Poliesportivo- A construção de um ginásio poliesportivo é um sonho antigo de 
nossa associação. Quem nunca ouviu falar dessa história? Mas esse sonho vai sair do 
papel, visto que nossa associação conseguiu aprovar um financiamento com recursos da 
FENABB (Federação Nacional das AABBs) para construção de estrutura, cobertura, 
arquibancada e fechamento lateral da quadra poliesportiva já existente. 
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O mesmo vai contribuir para a diversificação de práticas esportivas, sendo uma nova 
opção para os associados, principalmente no inverno, que costuma ser rigoroso em nosso 
município. Também nos auxiliará com as crianças do programa AABB Comunidade. 
Maiores informações serão disponibilizadas nos próximos dias. 
 
 
Torneio municipal de Bochas- A Associação Atlética Banco do Brasil de Frederico 
Westphalen, está participando do Torneio Municipal Interfirmas de Bochas que iniciou no 
mês de julho com a participação de três trios e como uma das sedes da competição. 
No dia 21 de julho a AABB em casa, ganhou da equipe da 21 de abril por 2 a 1. Já no dia 
27, jogando fora, a nossa equipe perdeu por 2 a 1 de Osvaldo Cruz. 

 
 
Estreia com vitória no Campeonato Municipal de Futsal- Teve início na noite de sexta-
feira, 28, a edição 2017 do Campeonato Municipal de Futsal de Frederico Westphalen. A 
equipe da AABB estreou no dia 31, com vitória de 6 a 1 sobre a equipe Juvenil FC. 
A fase de grupos será disputada por 23 equipes, divididas em quatro chaveamentos. Os 
quatro melhores de cada grupo avançam para o mata-mata do Municipal de Futsal, que 
será disputado no Ginásio Ivanildo Gazzoni (Ipiranga), com rodadas nas segundas, 
quartas e sextas-feiras. Além da categoria força-livre masculino, também haverá a 
categoria feminino e máster. 
A chave da AABB é composta pelas equipes: São Cristóvão/Fúria FC/Agro São, 
Luiz/Distribuidora Central, Mercado Razia, Guarani FC, Juvenil FC e Mercado Longo. 
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XIX Congresso Gaúcho de Clubes- Entre os dias 28 a 30, o presidente da associação, 
esteve no XIX Congresso Gaúcho de Clubes. Juntamente com os dirigentes e 
colaboradores de clubes de outras AABBs e também de outros clubes gaúchos participou 
de diversas palestras e fóruns de discussão, norteados pelo tema do congresso que era o 
“Empreendedorismo Financeiro Transformando Conhecimento em Resultado de 
Sustentabilidade aos Clubes”.  
Na abertura do evento, o palestrante Erik Penna emocionou a todos com suas palavras 
de estímulo e motivação. Ao longo do Congresso, seguiram-se palestras técnicas e 
mesas-redondas onde foram discutidos assuntos como Liderança nos Clubes, 
Administração Financeira em Épocas de Crise, Manutenção e Fidelização de Associados, 
Riscos e Benefícios da Terceirização e Regularização de Edificações em Relação a Lei 
Kiss.  
Outro ponto alto do evento foi a confraternização entre os congressistas nos jantares nas 
noites de sexta-feira (28) e sábado (29) onde, com muita animação, todos puderam 
conversar sobre os assuntos do dia e trocar muitas experiências. Além dos congressistas 
Gaúchos, o Congresso teve a participação de representantes de Federações, 
Confederações, Sindicatos Patronais e Clubes de outros Estados, além do Presidente da 
Fenaclubes, Arialdo Boscoli e da CBC, Jair Alfredo Pereira. 
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