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3° Circuito Frederiquense de Verão teve continuidade  Na tarde do sábado, dia 13, 
prosseguiram os jogos do 3º Circuito Frederiquense de Verão. O tempo não colaborou 
muito, e a chuva atrapalhou um pouco, mas nada impediu que os atletas do futevôlei 
masculino entrassem em quadra para disputar pela vitória. Os jogos aconteceram na 
Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) de Frederico Westphalen. A disputa para 
a 3º colocação foi muito parelha, e quem levou a melhor foi a dupla formada por 
Alemão/Colle por 21×19. Já a grande final foi igualmente emocionante, com uma grande 
virada, depois de passar a maior parte do jogo atrás, a dupla formada por Souza/Pasini 
venceu por 21×19, consagrando-se campeã da etapa de futevôlei do Circuito 
Frederiquense de Verão. O Circuito Frederiquense de Verão é um evento organizado pela 
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer do município, e qualquer cidadão pode se 
inscrever e participar gratuitamente. 

Confira a seguir a classificação: 

o Campeão: Souza/ Pasini 
o Vice: Daison/ Niltinho 
o 3º Colocado: Alemão/ Colle 
o 4º Colocado: Benhur/ Renato  
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4º ERA – Encontro Regional de AABBs – Etapa Porto Alegre  O presidente da AABB 
Frederico Westphalen, Mauricio Dalmolin, juntamente com o conselheiro da CESABB/RS, 
Chester M. Francescatto, participaram do 4º ERA(Encontro Regional de AABBs), no hotel 
Plaza São Rafael, na capital gaúcha. 

No total, 316 dirigentes do estado do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina estiveram reunidos entre os dias 19 e 20 de fevereiro, 
para trabalhar assuntos de grande interesse das AABBs. 
 

 

COPA DE FUTEBOL SOCIETY 2016   Foi dada a largada para a Copa de Futebol 
Society 2016 na AABB, no dia 29 de fevereiro. Organizado pela Secretaria Municipal de 
Esportes, Juventude e Lazer de Frederico Westphalen. O Campeonato desse ano teve 
seu sorteio realizado na noite de hoje, 24, na Secretaria de Esportes, junto à prefeitura. 

Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro das chaves, em turno único, 
classificando-se os três primeiros colocados, e um melhor quarto, entre as chaves A, B, e 
C. 

O campeonato segue os mesmos moldes do ano passado, e as equipes ficaram 
divididas em cinco chaves. 

Alem de sediar a copa, a AABB está participando da competição com a equipe 
AABB/ Fandangos 
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Torneio de vôlei na AABB reúne as melhores duplas do sul do Brasil   No final de 
semana dos dias 20 e 21 de fevereiro, a Associação Atlética Banco do Brasil realizou em 
suas dependências a XIII Copa AABB/URI de vôlei de areia Taça 61 anos de Frederico 
Westphalen. O evento, que está inserido no Circuito Voleigaucho de Praia, contou com 
a participação das melhores duplas do sul do Brasil, elevando o nível técnico 
da competição. 

No sábado, foi realizada a etapa feminina que contou com a presença de 7 
duplas, tendo como vencedoras: Campeãs: Emeline e Adriana, vice-campeãs: Ketlin 
e Patricia e 3º lugar: Karina e Sheila. 

No domingo foi a vez do masculino, contando a participação de 16 duplas, e 
os vencedores foram: Campeões: Cristiano e Rafael, vice-campeões: Eduardo e 
Jose Carlos, 3º lugar: Rondon e Toco e 4º lugar: Dilamar e Carlos. 
A AABB, através do seu departamento de voleibol, agradece a presença dos atletas, do 
público em geral, bem como faz um agradecimento especial as empresas Todeschini, 
Banco do Brasil, Mazzonetto Viagens e Turismo, URI, Agricenter, Jornal O Alto Uruguai, e 
Zaca Sports, por acreditarem no sucesso de mais este evento esportivo organizado pela 
AABB de Frederico Westphalen. 
 

 

 

         
 


