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SITE AABB – O site da AABB está com novo layout. Desde o final de fevereiro a 
FENABB disponibilizou para todas as AABBs do país uma nova versão do site, muito 
mais leve e interativa. Ainda estamos trabalhando para que todas as informações estejam 
disponíveis para consulta no menor tempo possível. Visite-nos no endereço 
www.fredericowestphalen.aabb.com.br e confira as novidades. 
 
 
XI COPA AABB/URI DE VOLEI DE AREIA – 
Será neste final de semana, dias 08 e 09 de 
março a realização da décima primeira edição da 
Copa AABB/URI de Vôlei de Areia. O evento, a 
exemplo dos anos anteriores, fará parte das 
comemorações do aniversário do município. 
Convidamos a todos os associados para 
prestigiarem mais este evento de altíssimo nível 
técnico promovido pela nossa AABB. Os jogos 
iniciam no sábado à tarde, a partir das 14:00 
horas. Neste ano serão distribuídos R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais) em premiação, além de troféus. 
 
 
CIRCUITO VERÃO SESC – A AABB parabeniza as equipes participantes da etapa de 
Frederico Westphalen no Circuito Verão SESC, que ocorreu nas dependências da AABB, 
nos dias 08 e 09 de fevereiro. Conquistamos o título nas modalidades de handebol, 
futevôlei e vôlei de duplas feminino. No futebol masculino fomos vice-campeões e terceiro 
lugar no futebol feminino. O evento promovido pelo SESC com o apoio da Prefeitura 
Municipal reuniu 65 equipes nas quatro modalidades em disputa. As equipes de handebol, 
vôlei e futevôlei estarão em Torres, na final estadual, nos dias 15 e 16 de março. 
 
 
I AABB OPEN DE TÊNIS – Será nos dias 15 e 16 de 
março a realização Da primeira edição do AABB Open 
de Tênis promovido pelo Departamento de Tênis da 
AABB. A competição será disputada em duas 
categorias, apenas no naipe adulto masculino e será 
aberto aos tenistas do município. Os jogos acontecerão 
na quadra da AABB e em uma quadra do Parque 
Aquático do Ipiranga. A inscrição será no valor de R$ 
20,00 (vinte reais) e dará direito a uma camiseta do evento. As inscrições poderão ser 
efetuadas até o dia 13 de março junto à secretaria da AABB. 
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OBRAS – A AABB já está trabalhando para melhorar sua infra-estrutura visando à 
próxima temporada de piscinas. No final de fevereiro as máquinas retomaram o serviço de 
terraplanagem do local onde será o novo estacionamento. A área terá aproximadamente 
1.500 m² destinada ao estacionamento dos veículos de menor porte, com canteiros e 
arborização. 
 
 
TEMPORADA DE PISCINAS 2013/2014 – A AABB informa a todos os associados que a 
temporada de piscinas encerra-se no domingo, dia 16 de março, conforme decisão do 
Conselho de Administração. Até esta data o horário de funcionamento das piscinas pela 
parte da manhã continua das 10:00 às 12:00 horas, exceto na segunda-feira, e das 14:00 
às 20:00 horas pela parte da tarde. 
 
 
CENTRO DE TREINAMENTO ITAPAGÉ/AABB/URI – No mês de fevereiro foi assinado 
contrato de parceria entre a AABB, o Esporte Clube Itapagé e a Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, campus de Frederico Westphalen, para 
fomentar o Centro de Treinamento de Futebol ITAPAGÉ/AABB/URI. Pela parceria a AABB 
e a URI contribuirão financeiramente com o Centro de Treinamento que levará em todo o 
seu material a divulgação dos parceiros. Também serão disponibilizadas as instalações 
da AABB e do Esporte Clube Itapagé, para eventos previamente agendados. 

 
 

          
 

 
 
EQUIPE DE FUTEBOL MINICAMPO MIRIM – A equipe de futebol minicampo mirim da 
AABB (nascidos em 2001/2002/2003) estará participando do estadual da categoria a ser 
realizado no dia 22 de março na AABB de São Pedro do Sul. Interessados em participar 
deverão comparecer aos treinamentos que estão sendo realizados na AABB, aos 
sábados a partir das 17:00 horas.  
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JEMAB 2014 – Nossa AABB será sede das Jornadas Esportivas Microrregionais de 
AABBs, que ocorrerá no dia 12 de abril deste ano. Serão disputadas as modalidades de 
futebol de salão, futebol minicampo adulto, máster e supermáster, voleibol de areia 4 X 4 
misto, bocha trio e sinuca. Associados interessados em participar deverão entrar em 
contato com Giandney, na secretaria da AABB, no horário das 13:30 às 17:30 horas, 
exceto na quarta-feira. Deverão participar cerca de 350 atletas das associações da nossa 
região. 
  

  

 Mulher 

 

Que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, 

Que divide sua alma em duas para carregar tamanha sensibilidade e força, 

Que ganha o mundo com sua coragem, 

Que traz paixão no olhar. 

Mulher, que luta pelos seus ideais, 

Que dá a vida pela sua família. 

Mulher, que ama incondicionalmente 

Que se arruma, se perfuma 

Que vence o cansaço. 

Mulher, Que chora e que ri, 

Mulher que sonha... 

Tantas mulheres, belezas únicas, vivas, cheias de mistérios e encanto! 

Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. 

Para você, mulher tão especial. 

 

Feliz Dia Internacional da Mulher! 


