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OBRAS - QUIOSQUE – Continuam em andamento as obras do novo quiosque da AABB.  
Na próxima semana será iniciado o trabalho de ferragens visando a colocação das vigas 
aéreas. A próxima etapa, após a colocação das vigas aéreas, será a colocação da 
estrutura de madeira para a cobertura do quiosque.     
 

    
 
CIRCUITO REGIONAL DE VOLEIBOL FEMININO – No vôlei feminino, a equipe da 
AAB/URI manteve o aproveitamento de 100% na competição, alcançando mais quatro 
vitórias. A segunda rodada, realizada no município de Guaporé, foi realizada no dia 24 de 
maio, e teve a presença das equipes de Paraí, SERP (Marau), Vôlei Futuro (Guaporé) e 
Ativa Vôlei (Passo Fundo). A próxima etapa ocorre no dia 21 de junho, tendo como sede o 
município de Paraí. A equipe AABB/URI lidera a competição após as duas primeiras 
rodadas. 
 
BOCHAS – A AABB, através do seu departamento de bochas, estará promovendo o II 
Torneio Interno de Bochas, na categoria individual, com início previsto para o dia 13 de 
junho. As inscrições poderão ser realizadas junto à secretaria da AABB, ou com o Diretor 
de Bochas, Paulo Stein, até o dia 11 de junho, sem custo. Estarão aptos a inscreverem-se 
os associados e seus dependentes, que estiverem com suas obrigações em dia para com 
a AABB. Os inscritos serão divididos em chaves, conforme sorteio a ser realizado no dia 
11 de junho, na secretaria da AABB. O campeão e o vice-campeão das categorias 
masculino e feminino receberão troféus de premiação.  
 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO – A AABB estará providenciando, ainda no mês de junho, 
novas placas de sinalização em todo o seu complexo, visando orientar melhor seus 
associados e principalmente os visitantes.  A entrada da AABB também deverá ser 
contemplada com uma nova sinalização.  
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JORNADAS ESPORTIVAS – Pela primeira vez nos últimos anos nossa AABB não 
conquistou nenhum título nas jornadas esportivas regionais que foram realizadas no dia 
23 de maio, na AABB de Giruá. Das sete modalidades em disputa a AABB conquistou 
somente o vice-campeonato no vôlei de areia 4X4 misto e no futebol mini campo 
supermáster. Destaque para os atletas Douglas Pedrotti (artilheiro futsal), Rubens 
Azevedo (artilheiro supermáster) e Carlos Trombeta (goleiro menos vazado supermáster).  
Estiveram presentes em Giruá cerca de 60 atletas, além de dirigentes, treinadores e 
torcida.  
 

     
Equipe de Volêi 4x4                                          Equipe Super Master 
 
CAMPEONATOS MUNICIPAIS – Está previsto para a tarde do próximo sábado, dia 06 de 
junho, a partida final do campeonato municipal de futebol society, categoria força livre, 
juntamente com a final do campeonato municipal de futevôlei. 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, conforme projeto aprovada pela Câmara de Vereadores.   
 
AABB/FANDANGOS – A equipe de futebol da AABB/Fandangos conquistou, neste último 
sábado, dia 30 de maio, o título de campeão do campeonato municipal de futebol de 
areia. A final, contra a equipe da empresa Divisórias Romitti, foi muito equilibrado sendo 
que o gol da vitória veio somente nos segundos finais da partida, decretando o placar de 3 
à 2 e o título da competição. A equipe também participou no dia primeiro de maio, do 
tradicional torneio em comemoração ao dia do trabalhador, realizado no município de 
Vista Alegre, com a presença de 27 equipes e cerca de 400 atletas, onde também a 
equipe da AABB/Fandangos sagrou-se campeã da competição. 
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CICLISMO - Foi assinado convênio de cooperação entre a AABB e a Prefeitura Municipal, 
visando estimular a prática do ciclismo em nosso município, além de viabilizar a 
participação dos ciclistas Daniel Peliciolli e Alexandre Silveira em competições a nível 
estadual. O valor repassado pelo poder público para a AABB foi de R$ 3.000,00 (três mil 
reais). 
 

ESCOTISMO - No dia 09 de maio a AABB, procurando uma maior integração com seus 
associados e comunidade em geral, promoveu, através do Programa Integração AABB 
Comunidade, um encontro de escotismo nas suas dependências, com a participação de 
cerca de 450 escoteiros do grupo ¨Coroados¨ do município de Iraí. As atividades iniciaram 
às 09:00 horas da manhã e encerraram às 15:00 horas da tarde. Ao meio dia foi servido 
almoço aos cerca de 80 participantes, patrocinado pela AABB. As crianças presentes 
tiveram a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento de um grupo de escoteiros, 
além de participar de todas as atividades desenvolvidas durante o dia.    
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CENTRO DE TREINAMENTO DE FUTSAL ITAPAGÉ/AABB/URI – Neste mês de maio 
foram distribuídos os uniformes de passeio aos alunos que participam do Centro de 
Treinamento de futsal. O kit, composto por uma bermuda e uma camiseta, será utilizado 
nos dias de jogos, em períodos de temperatura mais amena. No dia 31 de maio, sábado, 
os alunos participaram de uma integração no município de Sarandi, com a escolinha do 
Grindo. Foram realizados jogos em todas as categorias. Foi necessária a locação de dois 
ônibus para transportar os cerca de 85 alunos do centro de treinamento, além de vários 
pais que acompanharam a delegação.  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         


