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XII COPA AABB/URI DE VOLEI DE AREIA – TAÇA 60 ANOS DE FRDERICO 
WESTPHALEN – Mais uma vez a Copa AABB/URI de voleibol de areia, em 
comemoração aos 60 anos do nosso município, foi um sucesso. Nem a chuva que caiu 
insistentemente na tarde de sábado e domingo foi suficiente para tirar o ânimo das 
duplas. O que se notou foi uma garra e vontade de vencer acima de qualquer dificuldade 
encontrada. A competição, considerada uma das melhores do interior do estado, teve este 
ano a presença de 16 duplas masculinas e 08 duplas femininas. Pela primeira vez o 
estado do Paraná esteve representado por uma dupla do município de Chopinzinho, o 
que significa um crescimento e reconhecimento da competição, visto que os três estados 
da região sul possuíam duplas inscritas. 

Os jogos iniciaram no sábado, às 14:30 horas e encerraram às 22:30 horas, após 
28 jogos das fases classificatórias. No domingo pela manhã começaram os jogos da fase 
de quartas de final e às 13:30 horas as semifinais e finais, totalizando nos dois dias 48 
jogos. 

Confira abaixo os vencedores: 
Campeã Feminina: Carolina e Caroline (Santa Maria) 
Vice-Campeã Feminina: Diane e Ketlin (Porto Alegre e Caxias do Sul) 
Terceiro Lugar: Emeline e Adriana (Veranópolis) 
Quarto Lugar: Gisele e Cheila (Cruz Alta e Panambi) 
 
Campeão Masculino: Franco e Jones (Crissiumal e Giruá) 
Vice Campeão: Dilamar e Carlos (Passo Fundo) 
Terceiro Lugar: Carlos e Eduardo (Caxias do Sul) 
Quarto Lugar: Pedro e Tuka (Santa Maria) 
 

A AABB, através do seu departamento de voleibol, agradece a presença dos atletas, do 
público em geral, bem como faz um agradecimento especial às empresas Todeschini, 
Barril Tintas, Mazzonetto Viagens e Turismo, URI, Agricenter, Jornal O Alto Uruguai, 
Sirlei Tecidos e Auto Elétrica Geovane, por acreditarem no sucesso de mais este 
evento esportivo organizado pela AABB de Frederico Westphalen. 
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JOGOS DE VERÃO 2015 – Num clima de bastante descontração, foram realizados nos 
dias 28 de fevereiro e 1º de março, a edição 2015 dos Jogos de Verão da AABB. Mais de  
80 inscrições estavam habilitadas a participarem nas modalidades de tênis de mesa, 
voleibol de areia 4X4, futevôlei, basquete, natação, mergulho e pênaltis. Os jogos 
iniciaram no sábado à tarde e encerraram no domingo ao meio dia. Confira abaixo os 
vencedores de cada categoria: 
 
Tênis de Mesa                                         Voleibol 4X4      
Campeão: Eduardo Cerutti                       Campeão: Giandney/Maisa/Rogério/Evanildo 
Vice-Campeão: Rogério Souza                Vice-Campeão: Zeno/Roberta/Daison/Alencar 
 
Basquete Masculio                                 Basquete Feminino 
Campeão: Volnei dos Santos (Alemão)   Campeã: Maisa Schossler 
Vice-Campeão: Alencar de Souza                               
 
Natação                                                    Mergulho 
Campeão: Benhur Candaten                    Campeão: Benhur Candaten 
Vice-Campeão: Rogério Kreitmeier          Vice-Campeão: Alencar de Souza 
 
Pênaltis                                                    Futevôlei 
Campeão: Paulo Ló                                  Campeão: Ricardo Pelegrin e Rogério Kreitmeier 
Vice-Campeão: Vinicius Candaten          Vice-Campeão: Paulo Ló e Volnei dos Santos                 
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CENTRO DE TREINAMENTO ITAPAGÉ/AABB/URI – Iniciou no dia 23 de fevereiro as 
aulas do Centro de Treinamento de Futsal Itapagé/AABB/URI. Os dias de treinamento 
serão nas segundas e quintas-feiras. Neste ano o valor da inscrição será utilizado para a 
confecção do uniforme de passeio dos alunos, composto por bermuda e camiseta. Além 
da aquisição de mais 17 bolas para as diversas categorias, o Centro de Treinamento 
firmou parceria com a empresa de material esportivo Moda Pé, do associado da AABB 
Dunner Bonemann, que concederá desconto de 5% (cinco por cento) nas compras 
realizadas. 
 
TEMPORADA DE PISCINAS 2014/2015 – A AABB comunica a todos os seus associados 
que a temporada de piscinas 2014/2015 encerra-se no próximo dia 15 de março. 
 
INVESTIMENTOS PARA 2015 – Conforme decisão do Conselho de Administração da 
AABB, em reunião realizada no mês de fevereiro, ficou definido os investimentos a serem 
realizados até o final do mês de outubro deste ano. A prioridade será a construção de um 
quiosque fechado, com aproximadamente 205 m2, com capacidade para até 80 
convidados, podendo ser utilizado para dois eventos menores ao mesmo tempo. O 
ambiente contará com duas cozinhas, duas copas, dois televisores e dois aparelhos 
climatizadores, além de todo o material para a copa e cozinha, tornando-se mais um 
ambiente a ser oferecido para os associados, principalmente nos períodos fora da 
temporada de piscinas.  
 
II AABB OPEN DE TÊNIS – Será realizada nos dias 14 e 15 de março de 2015, a 
segunda edição do AABB Open de Tênis, tendo como público tenistas do nosso 
município, associados ou não da AABB. Os atletas serão divididos em duas categorias e 
os jogos serão realizados nas quadras do Parque Aquático do Ipiranga e da AABB. O 
valor da inscrição será de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e dará direito a uma camiseta 
personalizada do evento. Após as finais, que serão realizadas no domingo, haverá uma 
confraternização entre todos os tenistas inscritos, com a entrega dos troféus aos 
vencedores. As inscrições poderão ser realizada até o dia 11 de março, através do 
telefone (55) 3744-1300 (Andriely) ou junto ao Departamento de Tênis da AABB, pelos 
fones (55) 9944-0767 (Fúria) e (55) 9906-8564 (Vini). 
 
ENCONTRO ESTADUAL DE ADMINISTRADORES DE AABB - Será realizado nos dias 
13 e 14 de março de 2015, em Porto Alegre, o 4º Encontro Regional de Administradores 
das AABB do Estado do Rio Grande do Sul. O encontro tem como um dos objetivos o 
alinhamento das estratégias para atuação integrada dos próprios clubes, troca de 
experiências sobre processos de gestão, entre outros, com o objetivo de fortalecer o 
sistema AABB. 
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MÚSICA AO VIVO NA AABB – No dia 06 de fevereiro, sexta-feira, foi realizada na AABB, 
ao ar livre, música ao vivo, voz e violão a cargo de Aline Felippi. No repertório constou 
música sertaneja, sertanejo universitário, MPB e rock nacional. Foram duas horas muito 
agradáveis e a AABB promete repetir a programação na próxima temporada de piscinas, 
a pedido dos associados. 
 
 

 


