
 

 

 
 
 
 

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 

 Maio de 2015 
AABB – Frederico Westphalen – RS 

 
 
 

BINGO NA AABB – A AABB, através do seu departamento social e esportivo, estará 
realizando um bingo na sede social, no dia 15 de maio, sexta-feira, a partir das 20:00 
horas. A programação tem por objetivo, além de proporcionar mais uma opção de lazer 
aos associados, arrecadar fundos para auxiliar nas despesas com a participação da 
AABB na JEMAB deste ano. Os convites podem ser adquiridos junto a secretaria da 
AABB ou com os integrantes da diretoria. O valor do convite é de R$ 20,00 (vinte reais), 
com direito a três rodadas gratuitas concorrendo à premiação de R$ 200,00 (duzentos 
reais) cada uma. Durante o bingo será servido um ¨tira gosto¨ para os participantes.  
 
 

 
 
 
CAMPEONATOS MUNICIPAIS – Estão em andamento nas dependências da AABB os 
campeonatos municipais de futebol society, categoria força livre (segunda, quarta e sexta-
feira), o campeonato de futevôlei (terça e quinta-feira) e também o futebol de areia 
(sábado à tarde). Estes eventos esportivos fazem parte de uma parceria entre a AABB e a 
Prefeitura Municipal, visando a realização de eventos esportivos organizados pela 
Secretaria de Esportes, em contrapartida com a execução de 1.500 metros quadrados de 
calçamento em área onde será localizado o novo estacionamento da AABB. Está previsto 
para o mês de maio o encerramento dos campeonatos.  
 
 
COMDICA – Foi realizado no dia 09 de abril as eleições para o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, de nosso município. A AABB, através 
do Programa Integração AABB Comunidade possui assento no Conselho, como entidade 
não governamental. Foi eleita para Presidente a Sra. Graziela Damo Fontoura, Vice-
Presidente o Sr. Chester Francescatto e Secretária a Sra. Valdriana Stival. 
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OBRAS - QUIOSQUE – Continuam em andamento as obras do novo quiosque da AABB.  
Após o término dos trabalhos da base, foram concretadas as colunas e no momento 
estamos trabalhando na parte dos tijolos à vista. Agora podemos ter noção do tamanho 
que será o quiosque, vindo a ser mais um espaço disponibilizado pela nossa AABB aos 
seus associados.   
 

     
 
AABB/FANDANGOS – A equipe de futsal da AABB/Fandangos conquistou o vice-
campeonato da I Copa Regional Alto Uruguai de Futsal, realizada no município de 
Caiçara-RS, no dia 11 de abril. Na final, em jogo bastante equilibrado, nossa equipe foi 
derrotada pelo placar de 3 à 1, pela equipe da Tornearia do Alemão. Além do vice-
campeonato a equipe AABB/Fandangos teve o goleiro menos vazado (Alencar) e o 
goleador da competição (Douglas Pedrotti). O Departamento de Futsal da AABB 
parabeniza a equipe por mais esta conquista e agradece o apoio recebido da torcida na 
partida final. 
 Com relação ao campeonato municipal de futebol de areia a equipe 
AABB/Fandangos está classificada para as quartas de finais, em jogo que será disputado 
no próximo sábado, dia 09. No campeonato municipal de futebol society nossa equipe 
também está classificada para a fase de mata-mata, com jogo em data ainda a ser 
definida.  

 
 
BOCHAS – Terminou no dia 19 de abril, na sede do AMBA (Associação dos Moradores 
do Bairro Aparecida) o campeonato municipal de bochas, na categoria individual. O 
Departamento de Bochas da AABB, através do seu Diretor Paulo Stein, parabeniza o 
atleta Aldosir Linassi pela quarta colocação obtida na competição, que reuniu mais de 120 
bochófilos. Nesta sexta-feira inicia a competição de duplas, sendo que a nossa AABB 
estará participando com duas equipes. 
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ESCOTISMO NA AABB - A AABB de Frederico Westphalen, através do Programa 
Integração AABB Comunidade, estará recebendo neste próximo sábado, dia 09 de maio, 
integrantes do grupo de Escoteiros ¨Coroados¨, do município de Iraí. 

A programação acontece a partir das 09:00 horas da manhã com término previsto 
para as 15:00 horas. Ao meio dia será servido almoço aos presentes. 

A AABB convida todos os seus associados, na faixa etária dos 7 aos 15 anos, 
meninos e meninas, para acompanharem as demonstrações que serão realizadas pelo 
grupo de escoteiros. 

Interessados em participar do almoço poderão fazer sua reserva diretamente na 
secretaria da AABB ou pelo fone (55) 3744-1300 ou (55) 9902-1300, ao custo de R$ 
10,00 (dez reais) por pessoa. 

É nossa intenção, com este encontro, colher subsídios para, futuramente, tentar 
implantar um grupo de escoteiros em nossa AABB. 

Associado (a), traga seu filho (a) para participar de um dia diferente na AABB. 
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CIRCUITO REGIONAL DE VOLEIBOL FEMININO – A equipe de voleibol feminino da 
AABB/URI participou no feriado do dia 21 de abril, da primeira etapa, das cinco previstas, 
do 6º Circuito Regional de Voleibol, no município de Marau. Após a conquista, em 
novembro passado, do inédito título de campeã Sul-Brasileira de AABBs, foi a primeira 
vez que o grupo voltou às quadras para uma competição. 

A falta de treinos e jogos não tiraram o entrosamento da equipe, que já lídera a 
competição, seguida pela equipe Ativa Volei de Passo Fundo. A equipe AABB/URI venceu 
todos os jogos pelo placar de 2 sets à zero, mantendo-se invicta até o momento. Além do 
troféu de campeã da etapa a ponteira Maitê Weber trouxe na bagagem o troféu de atleta 
destaque da etapa. 

Participaram desta fase, além da equipe AABB/URI, a equipe Paraí (de Paraí), 
SERP (Marau), Vôlei Futuro (Guaporé) e Ativa Vôlei (Passo Fundo). A próxima etapa 
ocorre em maio, na cidade de Guaporé, em data a ser definida. A equipe frederiquense 
terá como sede de sua etapa a cidade de Carazinho, no mês de julho. As finais estão 
previstas para outubro. 
 

 
 
 

         


