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AABB São Leopoldo sedia competição da 
Brigada de Infantaria Motorizada

Durante esta semana, a AABB São Leopoldo sediou 
o torneio de futebol society entre equipes do Exér-
cito. As disputas, que tiveram início na terça e se en-
cerraram nesta sexta-feira, dia 10, fizeram parte das 
Competições Desportivas da Brigada de Infantaria Mo-
torizada. A organização foi do 18º BIMtz, de Sapucaia 
do Sul. Além dos anfitriões, a disputa também contou 
com a presença do 19º BIMTz, de São Leopoldo, 6º 
GAC, de Rio Grande, e do 9º BIMtz, de Pelotas.

A equipe de Pelotas sagrou-se campeã ao vencer o 
batalhão de São Leopoldo pelo placar de 2x1, em uma 
partida bastante disputada na tarde desta sexta-feira. 
Além da determinação dos atletas em campo, destac-
aram-se grande quantidade de militares presentes nas 
torcidas, que não pararam de cantar acompanhados 
pelo som de tambores e cornetas.

A AABB São Leopoldo é um excelente local para a recreação 
infantil e é extremamente satisfatório para os abebeanos que 
as crianças possam desfrutar dos brinquedos e espaços dis-
poníveis. Porém, a presidente Márcia Cristiane Farias pede uma 
atenção especial aos pais que levam seus filhos e, muitas vezes, 
os deixam brincando sozinhos, sem a supervisão de nenhum 
adulto. A AABB é um local onde transitam carros, entre outras 
situações que podem oferecer risco às crianças. Por isso, é im-
portante que, mesmo as crianças de 10 ou 12 anos, tenham um 
adulto responsável observando.

Atenção frequentadores da AABB-SL SOBRASA: prevenção 
contra os afogamentos
A temporada de piscinas está chegando e 

para que a diversão nas piscinas não acabe em 
tragédia, é sempre bom informar-se sobre as 
medidas preventivas necessárias para que, es-
pecialmente as crianças, passem o verão em se-
gurança. 

Fundada em 1995, a SOBRASA (Sociedade 
Brasileira de Salvamento Aquático), uma en-
tidade civil sem fins lucrativos, tem como ob-
jetivos, filosofia de trabalho e organização di-
minuir a mortalidade por afogamento, através 
da conscientização de toda população em 
diferentes faixas etárias, utilizando eventos es-
portivos, recreativos, culturais e educacionais, 
através dos serviços de salvamento estaduais ou 
regionais, por todo Brasil.

De acordo com dados da entidade, anual-
mente, uma média de 7.500 brasileiros morrem 
afogados em nossas praias, rios, lagoas, repre-
sas, piscinas e outras áreas espelhadas. O Brasil 
tem uma estimativa anual de 1.300.000 salva-
mentos aquáticos, 260.000 hospitalizações por 
afogamento, e mais de 600 vítimas desapareci-
das, o que nos torna infelizmente um dos países 
com o maior número de pessoas afogadas em 
todo mundo.

As dicas podem ser consultadas no site da 
SOBRASA: www.sobrasa.org. Nos próximos bo-
letins também traremos algumas destas orien-
tações preventivas.

Fisioterapeuta 
esportiva

A fisioterapeuta 
Pâmela von Mühlen, 
que acompanhou a 
equipe AABB São Leo-
poldo na JESAB 2014, 
em Ijuí/RS e deve 
acompanhar em outros 
eventos esportivos, 
também disponibilizará 
de espaço na sede 
social da AABB São 
Leopoldo para realizar 
atendimentos em Fisi-
oterapia. 

Jornada Regional de AABBs será nos dias 14,15 e 16 de novembro, em Santo Ângelo
Nos dias 26, 27 e 28 de setem-

bro, os integrantes das equipes 
esportivas da AABB São Leopoldo 
tiveram grande participação, em 
Ijuí, da JESAB 2014, com destaque 
para o bom entrosamento entre 
os abebeanos e os troféus con-
quistados no tênis de mesa mas-
culino e feminino, com Jorge Fank 
e Larissa. O evento contou com a 
participação de quase mil atletas 
de 51 AABBs do Rio Grande do Sul. 

Outro destaque foi a dupla de 
vôlei de areia Gert e Jerônimo, que 
conquistaram uma das duas vagas 
para a disputar a Jornada Regional 
de AABBs. A etapa sulbrasileira 
reúne os finalistas do Rio Grande 
do Sul, Paraná e Santa Catarina e 
será disputada em Santo Ângelo 
entre os dias 14 e 16 de novem-
bro. Boa sorte aos nossos atletas!

Confira os resultados finais:
Modalidade
Futebol Minicampo Supermáster
Futebol Minicampo Máster
Futebol Minicampo Adulto
Futebol de Salão
Voleibol Feminino
Voleibol Masculino
Vôlei de Areia 4x4 – Misto
Vôlei de Areia Feminino
Vôlei de Areia Masculino
Futevôlei
Bocha - Trio
Tênis de Quadra Masculino
Tênis de Quadra Masculino – SUB 30
Tênis de Mesa Feminino
Tênis de Mesa Masculino
Sinuca
Xadrez      

Campeão
Caxias do Sul
Ijuí
São Gabriel
Passo Fundo
Frederico Westphalen
Porto Alegre
Porto Alegre
Santo Ângelo
Erechim
Rosário do Sul
Nova Prata
Ijuí
Santo Ângelo
São Leopoldo
São Leopoldo
Palmeira das Missões
Santa Maria  

Vice-Campeão
Júlio de Castilhos
Santa Cruz do Sul
Rosário do Sul
Alegrete
Cruz Alta
Santa Cruz do Sul
São Gabriel
Arroio do Tigre
São Leopoldo
Passo Fundo
Ijuí
São Gabriel
Canguçu
Santo Augusto B
Santa Maria
Porto Alegre B
Santa Rosa

Troféus do tênis de 
mesa

Outubro Rosa mobiliza São Leopoldo
No mês de outubro, diversas ações serão realizadas em São Leo-

poldo para conscientização sobre a importância do diagnóstico pre-
coce do câncer de mama. Secretarias municipais da Saúde e de Políti-
cas para as Mulheres, juntamente com o gabinete da Primeira-Dama, 
Tatiana Capovilla, unem esforços e promovem diversas ações no mês 
dedicado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer. Vale a pena 
participar e contribuir para esta campanha de conscientização.

Dia 6 de outubro, Tatiana recebeu das mãos da enfermeira Cláu-
dia Welter a camiseta confeccionada pela Secretaria de Saúde  para a 
campanha 2014 de conscientização.

Gre-Nal de Bombacha na AABB São Leopoldo

Foi uma grande festa de confraternização e do esporte 
o Gre-Nal de Bombacha da AABB São Leopoldo. Realizado 
na manhã deste domingo, 21 de setembro, como parte 
das comemorações da Semana Farroupilha da Associação 
Atlética Banco do Brasil São Leopoldo, gremistas e colo-
rados mostraram que o esporte é uma importante ferra-
menta para a convivência social, com paz e respeito mútuo. 
O jogo terminou empatado pelo placar de 6 a 6 e o troféu 
vai ser disputado novamente no próximo ano. O Inter saiu 
na frente, mas o tricolor conseguiu virar o placar abrindo 
uma expressiva vantagem de 5 a 2. Na segunda, etapa os 
colorados reagiram e chegaram a estar vencendo por 6 a 
5, mas o Grêmio conquistou o empate nos últimos minutos 

de jogo. Os destaques da partida foram o goleiro gremista, 
Henrique Scharlau, e o colorado Raul Sander, que marcou 
quatro vezes e foi o goleador da partida. Rodrigo Costa mar-
cou os outros dois para o Inter. Paulinho, Marcelo Melo, Ri-
cardo Rangel, Guilherme Rodrigues (duas vezes) e Wagmer, 
marcaram os gols gremistas. A arbitragem foi do secretário 
municipal de Esporte e Lazer, Rogério Barbosa de Brito. O 
evento contou com o apoio do Grupo Solidez, das empresas 
Lixasinos, Estacionamento Figueiras, Oficina Auto Import, 
Buffet Scherer, AABB e da Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer. Após o confronto dentro das quatro linhas, os joga-
dores e familiares reuniram-se no Buffet Scherer para con-
fraternizar e saborear um delicioso churrasco.


