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OBRAS - QUIOSQUE – Mais uma etapa da construção do quiosque foi concluída. Na 
semana passada foi concretada as vigas aéreas da obra e nesta semana iniciaram os 
trabalhos de colocação da estrutura de madeira que irá sustentar o telhado. Até o 
momento já foram investidos recursos no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 
reais). A previsão do término da obra, dependendo das condições climáticas, é para o 
final do mês de agosto.       
 
 

    
 
 
BOCHAS – Com um coquetel de lançamento realizado no dia 16 de junho, onde foram 
sorteados os atletas dentro das chaves e apresentado os troféus que serão entregues aos 
vencedores da competição, teve início o I Campeonato Interno de Bochas da AABB, 
sendo que a primeira rodada aconteceu no sábado, dia 20 de junho. No total inscreveram-
se 26 associados, divididos em 6 chaves, classificando-se apenas os dois primeiros 
colocados para a próxima fase. Os associados poderão acompanhar os resultados e a 
tabela de classificação através do site da AABB (fredericowestphalen.aabb.com.br) no 
menu ¨campeonatos¨.  
 
 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO – Neste mês de junho a AABB, visando a organização e 
orientação dos seus associados e visitantes, promoveu a colocação de diversas placas de 
identificação dos locais, bem como dois totens na entrada principal da AABB. As placas e 
os totens são padronizados com a logo da nossa associação. 
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CIRCUITO REGIONAL DE VOLEIBOL FEMININO – No voleibol feminino, a equipe da 
AABB/URI manteve o aproveitamento de 100% na competição, alcançando mais três 
vitórias. A terceira rodada, realizada no município de Paraí, foi realizada no dia 21 de 
junho, e teve a presença das equipes de Paraí, SERP (Marau), Vôlei Futuro (Guaporé) e 
Ativa Vôlei (Passo Fundo). As próximas etapas ocorrem no dia 19 de julho em Marau e no 
dia 02 de agosto em Carazinho. As finais estão previstas para o mês de outubro. 
 
 

 
 
 
CENTRO DE TREINAMENTO DE FUTSAL ITAPAGÉ/AABB/URI – As equipes das 
categorias sub 09, sub 11, sub 13 e sub 15 do Centro de Treinamento estiveram 
participando da Copa Norte de Futsal, realizada nos dias 13 e 14 de junho, no ginásio de 
Esportes do Ipiranga Futebol Clube. O resultado mais expressivo foi conseguido pela 
equipe sub 09, que ficou com o título de campeã da categoria.  No dia 27 de junho a 
diretoria do Centro de Treinamento promoveu uma feijoada com a finalidade de arrecadar 
recursos visando a programação de encerramento de final de ano, que será realizada nos 
dias 19 e 20 de dezembro, em local ainda a ser definido. No total foram comercializados 
488 cartões da feijoada, proporcionando um lucro no valor de R$ 5.564,00 (cinco mil, 
quinhentos e sessenta e quatro reais). A direção do Centro de Treinamento agradece a 
equipe do Sr. Lídio Signori, aos pais dos alunos, as empresas parceiras, bem como a 
todos os componentes da diretoria.  
 
CAMPEONATOS MUNICIPAIS – Foram finalizados no mês de junho os campeonatos 
organizados pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes. No dia 06 foi 
realizada a final do campeonato de futebol soçiety, que contou com a participação de 
cerca de 30 equipes com mais de 70 jogos. No dia 20 foi realizado os confrontos finais do 
campeonato municipal de futevôlei, com a participação de 25 duplas inscritas.   
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PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE – Quatro alunos integrantes 
do Programa Integração AABB Comunidade participaram no sábado, dia 20 de junho, do 
5º Festival Cultural Atena, nas dependências da Escola Cardeal Roncalli, em nosso 
município. Os alunos concorreram na categoria Música Júnior Trio/Grupo, realizando a 
apresentação de percussão com baldes reciclados.  Os alunos, Gabriel da Conceição (9 
anos), Gisele Teixeira Faccin (8 anos), Juliara Mendes (9 anos) e Roberto Gonçalves (13 
anos), coordenados pelo instrutor Guilherme Henrique da Silva, receberam o Troféu 
Atenita e um valor em dinheiro referente ao Primeiro Lugar na sua categoria. É importante 
ressaltar que o instrutor do grupo, Guilherme, foi aluno do Programa AABB Comunidade 
nos anos de 2011 e 2012, e hoje grande parte do que ensina é fruto do que aprendeu nas 
Oficinas do Programa. A AABB parabeniza os alunos e o instrutor Guilherme pela 
conquista, bem como ressalta o trabalho realizado pela coordenadora pedagógica do 
programa, Diliane Camargo. 
 

   
 
 
EQUIPE DE FUTSAL AABB/FANDANGOS – A equipe de futsal da AABB/Fandangos 
está participando nas categorias masculina e feminina, do campeonato municipal, que 
iniciou no dia 24 de junho. Os jogos serão realizados no ginásio do Ipiranga Futebol Clube 
e a competição conta com 35 equipes inscritas na categoria masculina e 05 equipes na 
categoria feminina. As rodadas serão realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, a 
partir das 19:00 horas. A equipe masculina está na Chave C, juntamente com as equipes 
Romitti Divisórias/Supermercado Razia, Bohêmios/Chapeação Tomé/Hotel Bela Vista, 
Quem Chuta Busca e Auto Lavagem Galhardo/Bebidas Cadoná/Sorveteria Skina. Em sua 
primeira partida a equipe masculina da AABB/Fandangos venceu a equipe Romitti 
Divisórias/Supermercado Razia pelo placar de 6 X 0. 
 


