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Programa AABB Comunidade inicia as atividades-No mês de março, foram iniciadas 
as atividades do Programa AABB Comunidade de Frederico Westphalen com a Oficina de 
Natação oferecida pelos educandos do programa. As aulas acontecem na piscina da 
Associação Atlética Banco do Brasil, com alunos do PROMENOR e da Escola Sepé 
Tiaraju.  

A Oficina de Natação tem por objetivo a adaptação ao meio liquido e a 
aprendizagem dos quatro estilos de nados, através da imersão e flutuação, técnicas de 
respiração, propulsão e mergulho elementar.  A fim de, desenvolver o Físico motor, 
orgânica, social, terapêutica e recreativa, através de exercícios que proporcionem o 
fortalecimento e tonificação dos músculos e aumentem a capacidade pulmonar, 
combatem enfermidades cardíacas, e previnem o sedentarismo das crianças. 

As aulas são planejadas e ministradas por educadores do programa, acadêmicos do 
Curso de Educação Física e Pedagogia da URI- Campus de Frederico Westphalen. 
“Natação para mim é um dos esportes mais completos, ela vai além de ensinar 
metodologias especificas sobre a modalidade, ela tem o intuito de proporcionar a 
qualidade de vida, evitando o sedentarismo e doenças ocasionadas a partir dele, e 
juntamente proporciona inúmeros benefícios no que desrespeito à mente e a vida social 
da criança.” (Greiça dos Anjos, educadora) 

“Eu tinha muito medo de entrar na piscina grande, os professores me ensinaram a 
não ter mais medo.” (Bianca dos Santos da Cruz, 11 anos, PROMENOR) 

“Eu achei muito bom porque a gente aprendeu várias formas de nadar, de mergulhar 
e é muito divertido.” (Gustavo Mezzalira, 14 anos, Escola Sepé Tiaraju) 

O Programa AABB Comunidade atende 130 crianças e adolescentes do município 
em parceria com a Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen. Tendo como presidente 
da AABB, Maurício Dalmolin e Coordenadora Pedagógica Diliane Camargo. 
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Programa AABB Comunidade de Frederico Westphalen realiza café com conversa 
-No dia 11 de março, sexta-feira, a coordenação do Programa AABB Comunidade de 
Frederico Westphalen RS, organizou a atividade intitulada “Café com conversa”. Com o 
objetivo de integrar a equipe e proporcionar a reflexão sobre os princípios do programa. 

“Nós cuidamos de tantos... e quem cuida e nós ?” A frase foi o centro da reflexão 
realizada durante o café. Foram realizadas conversa e dinâmicas a fim de que os 
participantes percebessem a necessidade do educador cuidar do seu corpo e da sua 
mente, além da importância de cada um na equipe e da necessidade de cooperação 
mútua. 
 

 

Campeonato Municipal Interfirmas de Bochas-A equipe de bochas da AABB 
participará do Campeonato Municipal Interfirmas que terá início na sexta-feira, 1º de abril. 
Ao todo, 65 equipes disputam a competição e, como o número total de equipes é ímpar, 
um clube sempre irá folgar durante a rodada. E na primeira rodada, todos os 
competidores adentrarão as canchas, em oito localidades diferentes. A novidade para 
esta temporada é quanto ao modo de disputa. Na temporada anterior, o campeonato era 
disputado em duplas, neste ano, a competição passa a ser em trios. Os jogos estão 
previstos para as 19h30min desta sexta-feira. 

Copa de Futebol Society -A equipe AABB-Fandangos seguem invicta na Copa de 
Futebol Society organizada pela secretaria municipal de esportes que está sendo 
realizada na AABB de Frederico Westphalen. O time ganhou as três partidas que 
disputou, sendo que é o primeiro colocado da chave C com nove pontos. Segue o 
resultado dos jogos: 

FLUMINENSE F.C. 0 X 6 AABB-FANDANGOS 

RESSACADO'S F.B. 0 X 6 AABB-FANDANGOS 

AABB-FANDANGOS 2 X 0 LABORATÓRIO CHAGAS/ SALTUS 
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1ª Taça Frederiquense de Futevôlei é um sucesso -Abrilhantando ainda mais o esporte 
dentro do município, aconteceu no final de semana dos dias 5 e 6 de março a 1ª Taça 
Frederiquense/AABB de Futevôlei. O evento foi promovido pela AABB, em parceria com a 
prefeitura municipal. Ao todo, 24 duplas, dentre elas algumas conhecidas nacionalmente, 
estiveram disputando o título. Duplas consagradas do Estado de Santa Catarina, a dupla 
vice-campeã do Circuito Verão em Torres e uma dupla do Paraguai fizeram bons jogos 
nas areias da AABB de Frederico Westphalen. 

A grande final foi disputada pela dupla Dioniz de Foz do Iguaçu e Gustavo Almiron 
do Paraguai que enfrentaram a dupla catarinense de Itá (SC), Diego e Jhona. Em partida 
bastante disputada, quem se deu melhor foi a dupla Dioniz e Gustavo que fizeram dois 
sets a zero. Na disputa do terceiro lugar outro jogão, a dupla de Saudades (SC), Silvan e 
Júlio perdeu para a dupla, Pit (Rosário do Sul) e Octavio (Osório). 

A dupla frederiquense que mais chegou próximo foi a dupla, Anchieta e Jeferson que 
chegaram às quartas de finais. O evento reuniu duplas de; Frederico Westphalen, Santa 
Rosa, Carazinho, Iraí, Foz do Iguaçu (PR), Itá (SC), Saudades (SC), Maravilha (SC) e do 
Paraguai. 
Confira todas as fotos do evento em: http://goo.gl/xIQV6v 
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Torneio interno de bochas -Esta acontecendo na cancha de bochas da AABB de 
Frederico Westphalen, o torneio interno de bochas, na modalidade individual. O mesmo 
teve inicio no dia 27 de fevereiro e conta com 24 competidores que foram divididos em  6 
chaves. A final está marcada para o dia 09/04/2016, com jantar de confraternização e 
entrega dos prêmios. 

 

Campeonato Interno de Tênis-Foi realizado no último final de semana do mês de março, 
sábado e domingo, o Campeonato Interno de Tênis da AABB de Frederico Westphalen. 
No total, 14 tenistas estiveram presentes no evento, divididos em duas categorias. Na 
categoria A, o tenista Vinicius Candaten sagrou-se campeão, ao bater na final o tenista 
João Vitor Candaten, pelo placar de dois sets a um. Já na categoria B, o tenista André 
Candaten conquistou o campeonato após derrotar por dois sets a zero o tenista Jhonatan 
de Oliveira, que ficou com a segunda colocação. 

           

         
 


