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1ª Copa Arena Kitimar de Futevôlei-No dia 13 de dezembro de 2015, a AABB Frederico 
Westphalen esteve presente em mais um evento a 1ª Copa Arena Kitimar de Futevôlei na 
cidade de Maravilha-SC, representada pelas duplas de associados Benhur Candaten e 
Rodrigo Andreatto; e Delcio de Souza e Rafael Pasini. O tornei composto de 20 duplas, 
sendo que muitas de nível de competição nacional. 

A participação foi de grande valia, visto que as equipes foram inseridas no grupo de 
competição e obtenção de contatos para realização de uma futura competição nas 
dependências de nossa AABB. 

 
 

 
 
 
Centro de Treinamento Itapagé/AABB/URI -Para encerrar o ano com chave de ouro, o 
Centro de Treinamento Itapagé/AABB/URI realizou uma viagem para São João do Oeste-
SC nos dias 19 e 20 de dezembro. Ao todo, 130 pessoas entre crianças e pais foram ao 
passeio, com todas as despesas pagas pelo C. T. Itapagé graças promoções feitas para 
arrecadar fundos e aos nossos patrocinadores oficiais AABB e a URI de Frederico 
Westphalen. 

Nessa temporada, o Centro de Treinamento participou de competições municipais 
e também regionais, conquistando inúmeros títulos, dentre eles, na categoria Pré-Mirim 
do Municipalito de Futsal, realizado em Frederico Westphalen. Contudo, o foco não é só 
as vitórias. 

http://fredericowestphalen.aabb.com.br/wp-content/uploads/sites/186/2016/01/1-Copa-Arena-Kitimar-de-Futevolei.jpg
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– Não visamos só o título, mas sim a participação deles. Ter um aluno saindo daqui 
do centro de treinamento, indo lá, jogar, participar, isso já é uma conquista – contou o 
coordenador, Diego Pereira. 
 

– O ano de 2015 foi excelente para o C.T  Itapagé/AABB/URI. Iniciamos o ano 
de 2015 com aproximadamente 80 crianças, e no decorrer do ano mais de 40 crianças se 
matricularam para participar das atividades, hoje estamos encerrando o ano com 108 
crianças inscritas no Centro de Treinamento. Estamos convictos que estamos no caminho 
certo, diz o presidente do CT Itapagé AABB/URI Fernando Botezini. Sabemos que muita 
coisa devemos fazer ainda pelas crianças que lá estão desempenhando diversas 
atividades no dia a dia, acreditamos que juntamente com a nova diretoria do CT e os pais 
dessas crianças, devemos dar um salto ainda maior em 2016. 
 

 
 
 
Circuito Frederiquense de Verão 
Nos meses de  janeiro e fevereiro acontecem o 3º Circuito Frederiquense de Verão, 
promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer. Os jogos são 
realizados na sede da AABB de Frederico Westphalen, com exceção da modalidade 
natação, que ocorre na sede campestre do Clube Recreativo e Cultural Harmonia. 
Confira os jogos: 
16 e 17 de Janeiro - Vôlei de areia, 4×4 misto e duplas – masculino e feminino 
23 e 24 de Janeiro - Circuito SESC – masculino e feminino 
30 e 31 de Janeiro – Futebol de Areia – masculino e feminino 
13 e 14 de Fevereiro – Futvolei e Handbeach – masculino e feminino 
20 de Fevereiro – Natação – masculino e feminino 
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Final do XXIV Campeonato de Futebol Soçaite BB/Clientes (Categoria Força Livre) 
Adiado por duas vezes devido a chuva, o Campeonato de Futebol sete promovido pela 
AABB de Frederico Westphalen chegou ao seu fim na terça-feira, dia 22/12/2016. A final 
foi disputada entre BB Consórcio e BB Empresarial, e na fase anterior, ambos haviam 
goleado. 

A primeira etapa do jogo teve poucas emoções com a bola rolando e sim, no 
temperamento dos jogadores. Bastante discussão entre as equipes, o que tornou a 
partida ainda mais decisiva. BB Empresarial abriu o placar ainda no primeiro tempo e 
ampliou na segunda etapa. No entanto, BB Consórcio buscou o empate e forçou que o 
jogo fosse definido nos pênaltis. 

O goleiro Gustavo defendeu três cobranças para o BB Consórcio e por 4 a 2, a 
equipe faturou o título em 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 

         
 


