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OBRAS - QUIOSQUE – Segue a construção do investimento mais importante da AABB 
no ano de 2015. Com o tempo ajudando, o quiosque recebeu sua cobertura (telhado) na 
última semana. A AABB encaminhou solicitação de financiamento no valor de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para auxiliar nas despesas da obra. Os associados já 
podem agendar suas reservas, sendo que o regulamento de utilização do quiosque já se 
encontra disponível no site da AABB (fredericowestphalen.aabb.com.br). A previsão de 
término da obra sofreu alterações devido as chuvas que ocorreram. Em princípio até o 
final do mês de setembro o quiosque já estará à disposição dos associados mediante 
reserva junto a secretaria da AABB.       
 
 
 

 
 
 
 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – O Conselho de Administração da AABB, através 
do Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Valnei Roberto Menegatti, convida todos os 
associados em dia com suas obrigações, para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária que será realizada no dia 17 de agosto de 2015, às 19:30 horas, na sede social, 
tendo como pauta a eleição dos membros efetivos e suplentes dos Conselhos de 
Administração, Deliberativo e Fiscal, para o triênio 2015/2018, apresentação do relatório 
de atividades do triênio 2012/2015 e assuntos diversos. Associado, participe dos 
momentos importantes da nossa AABB. Agende esta data e compareça.   
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OBRAS – SEDE SOCIAL – A sede social da AABB está de cara nova. Visando sua 
revitalização o Conselho de Administração da AABB efetuou a pintura externa da mesma, 
evitando assim maiores danos em sua estrutura, já que haviam alguns problemas de 
rachaduras.   
 

     
 

     
 
 
CIRCUITO REGIONAL DE VOLEIBOL FEMININO – Na última rodada do Circuito 
Regional de voleibol feminino, tendo como sede o município de Carazinho, no dia 02 de 
agosto, a equipe de voleibol feminina da AABB/URI ratificou o primeiro lugar da fase 
classificatória com mais três vitórias, mantendo-se invicta na competição. A equipe 
venceu pelo placar de dois sets a zero as adversárias de Passo Fundo e Parai, sendo que 
contra a equipe de Marau a partida somente foi decidida no tie breake. As finais serão 
realizadas provavelmente no município de Carazinho ou Marau no mês de setembro ou 
outubro, em data e local a ser definido pela organização da competição. 
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BOCHAS – Teve encerramento na última sexta-feira, dia 31 de julho, o I Campeonato 
Interno de Bochas da AABB, categoria individual. Do total de 26 atletas inscritos, somente 
03 participaram das finais, em jogos no sistema de ¨todos contra todos¨. A primeira partida 
reuniu Adir de Oliveira e Leonides Cerutti, confronto vencido por Adir de Oliveira pelo 
placar de 12 a 04. Na segunda partida da noite, jogaram Délcio de Souza contra Leonides 
Cerutti, com vitória de Leonides Cerutti também pelo placar de 12 a 04. Na última partida 
das finais enfrentaram-se Délcio de Souza e Adir de Oliveira, com vitória de Délcio de 
Souza pelo placar de 12 a 08. Como os três finalistas obtiveram uma vitória e uma derrota 
cada um, a classificação final foi pelo critério de saldo de bochas. Adir de Oliveira foi 
proclamado campeão com saldo positivo de 04 bochas enquanto que Leonides Cerutti 
ficou com o vice-campeonato tendo saldo zero de bochas. Na terceira colocação ficou o 
associado Délcio de Souza com saldo negativo de 04 bochas. Após os jogos houve a 
entrega da premiação (troféus) e jantar de confraternização. A AABB, através do seu 
Diretor de Bochas Paulo Stein, agradece a participação de todos que contribuíram para o 
sucesso de mais este evento esportivo da AABB.     
 

      
Adir de Oliveira – Campeão                              Leonides Cerutti – Vice-campeão 
 

 
                                           Délcio de Souza – Terceiro colocado 
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EQUIPE DE FUTSAL AABB/FANDANGOS – Na última semana as equipes feminina e 
masculina de futsal da AABB/Fandangos entraram em quadra pelo Campeonato 
Municipal de Futsal, edição de 2015. Na quarta-feira, dia 29 de julho, a equipe feminina 
empatou em 5x5 com a equipe Só Que Não FC, alcançando cinquenta por cento de 
aproveitamento na competição, com uma vitória, um empate e uma derrota. O último 
confronto da equipe nesta primeira fase será no dia 17 de agosto, segunda-feira, contra a 
equipe Copatti Tintas, as 19:00 horas. Já a equipe masculina da AABB/Fandangos 
manteve o aproveitamento de  cem por cento com a vitória pelo placar de 6x3 frente a 
equipe Quem Chuta Busca. Com esta vitória nossa equipe lidera a Chave C com nove 
pontos ganhos. No último confronto desta primeira fase, no dia 19 de agosto as 20:00 
horas, a equipe enfrenta a Auto Lavagem Galhardo, buscando a classificação em  
primeiro lugar da chave. 
 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO – Confira as fotos da entrada da AABB, com a colocação de 
dois totens identificando nossa associação. 
 

 
 
FEDERACLUBES – O Presidente da AABB esteve participando nos dias 31 de julho a 2 
de agosto, do 17º Congresso Gaúcho de Clubes Sociais, Esportivos e Culturais, na 
cidade de Santa Cruz do Sul. Na sexta-feira à tarde, em reunião dos conselheiros 
regionais do CESABB foi definido a sede das jornadas esportivas para o ano de 2016, 
bem como efetuado o planejamento do CESABB para o próximo ano. À noite ocorreu a 
abertura do congresso com a palestra motivacional ¨Excelência Humana – A Arte de 
Conquistar Resultados Extraordinários¨, tendo como palestrante o paulista Cláudio 
Luvizzotti. A programação de sábado e domingo tiveram, entre outras atividades, mesa 
redonda debatendo os temas ¨A Política Nacional dos Resíduos Sólidos e a Inserção dos 
Clubes Diante da Legislação¨ e ¨Como otimizar as gestões dos clubes e a valorização do 
segmento clubístico, em épocas de crise econômica, já que a continuidade do 
crescimento da instituição é necessária¨. Estes encontros proporcionam, além da troca de 
experiência com os grandes clubes gaúchos como Sogipa, União, Clube Dores, entre 
outros, uma atualização necessária sobre gestão de clubes, visando sempre a fidelização 
dos nossos associados.     
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São os mais sinceros votos da AABB Frederico Westphalen para todos os pais! 
 
 
 

         


