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43ª JEMAB -No dia 04 de junho, a AABB Frederico Westphalen participou da 43ª JEMAB 
(Jornada Esportiva Microrregional de AABBs), que foi realizada na cidade de São Luiz 
Gonzaga-RS. A delegação disputou as modalidades: futebol de salão, futebol minicampo 
adulto, futebol minicampo máster, futebol minicampo supermaster, vôlei misto 4×4, bocha 
trio e sinuca. 

Obtivemos um excelente resultado na jornada, sendo que voltamos para 
casa campeões na modalidade futsal e três vice-campeões futebol minicampo 
adulto, futebol minicampo supermaster e vôlei misto 4×4. 
Destaques: 
– Futsal: final emocionante contra a equipe da casa, vitória por 7×5. Além de ganhar na 
modalidade, os atletas Douglas A. Pedrotti (artilheiro) e Alencar de Souza (defesa menos 
vazada) receberam medalhas. 
– Futebol minicampo adulto: encerramento da JEMAB com a final eletrizante nos pênaltis, 
o time empatou em 2 a 2 com a AABB Santo Augusto no tempo normal, partida muito 
equilibrada. Após várias cobranças, Santo Augusto levou a melhor convertendo 6 pênaltis 
a 5. Diego R. Pereira recebeu medalha de artilheiro. 
– Futebol minicampo supermaster: após 2 vitórias (sobre Santo Augusto e Santo Angelo) 
e um empate (contra Ijuí), a equipe de Frederico Westphalen acabou como vice-campeã, 
perdendo para Ijuí no critério de desempate gols pró. O goleiro Carlos G. Trombetta 
recebeu a medalha de defesa menos vazada. 
– Vôlei misto 4×4: a vice-campeã saiu da primeira etapa invicta, ganhando das AABBs de 
Santo Augusto e Tenente Portela por 2 sets a 0, credenciando para a final contra forte 
equipe de Santo Ângelo, que sagrou-se campeã. 
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CICLISMO -O ciclista Alexandre Roberto Silveira Junior, apoiado pelo Programa de Apoio 
ao Atleta, subiu no pódio no dia 12 na 4ª etapa da Federação Gaúcha de Ciclismo, na 
cidade de Guaporé. Ao todo foram 64 km de muito ciclismo. A competição foi realizada no 
Autodromo Internacional de Guaporé, apesar do frio e competindo com mais de 30 atletas 
bem preparados, o atleta da AABB Frederico Westphalen conquistou o segundo lugar, 4 
cm atrás do primeiro, dando trabalho para os organizadores identificar quem havia 
passado primeiro na linha de chegada. 

 
 
 
PROGRAMA AABB COMUNIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN VENCE CONCURSO 
CULTURAL PELO SEGUNDO ANO -No dia 16 dia de junho, o Grupo de Percussão do 
Programa AABB Comunidade de Frederico Westphalen (RS), participou do 6º Festival 
Cultural Atena- ACA e mais uma vez levou o prêmio na categoria: Música Junior 
(trio/grupo). Além do troféu Atenita e medalhas o grupo recebeu um valor em dinheiro que 
será novamente revertido na compra de instrumentos musicais. 

O grupo formado pelos educandos: Juliara da Silva (10 anos), Everlin da Silva (10 
anos), Denise Rodrigues Pereira (10 anos), Vanusa Tailini de Almeida Patzer (9 anos), 



 

 

 
 
 
 

Sede/Secretaria: BR 386 – Km 31 – Frederico Westphalen – RS 
Fone: (55) 3744-1300 – (55) 9902-1300 
Site: fredericowestphalen.aabb.com.br 

E-mail: fredericowestphalen@aabb.com.br 

 
INFORMATIVO MENSAL 

Julho de 2016 
AABB – Frederico Westphalen – RS 

 
 

Murilo de Souza Araujo (11 anos), Saimon Novello (13 anos), e liderado pelo Educador 
Social Guilherme Henrique da Silva apresentou a música “Noites de Inverno”, de 
composição do Educador e interpretação do grupo. 
 

 
 
PROGRAMA AABB COMUNIDADE REALIZA FESTA JUNINA -Durante todo o mês de junho 
os educandos e educadores do Programa AABB Comunidade se prepararam para os 
festejos juninos. No dia 23, foi realizada a Festa Junina na sede da AABB de Frederico 
Westphalen que contou com dança, música e comidas típicas. 

Segundo a coordenadora pedagógica do Programa, Diliane Camargo: “O 
importante não é somente a festa em si, mas tudo o que é feito para a realização da 
mesma, desde enfeites, ornamentação, ensaio de quadrilhas e danças, músicas, 
preparação dos alimentos. Essas atividades envolvem as crianças fazendo com que elas 
se sintam importantes. ” 

O objetivo maior de se trabalhar os festejos juninos é conhecer e vivenciar 
as diferentes culturas existente no nosso país. Além de divertir e socializar. 

 

http://fredericowestphalen.aabb.com.br/wp-content/uploads/sites/186/2016/07/foto-noticia-atena.jpg
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AABB/URI SAGRA-SE A GRANDE CAMPEÃ NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 
VÔLEI -Após muitos jogos, iniciados ainda pela manhã, por volta das 22 horas 
do domingo, 26, o último time campeão do Campeonato Municipal de Vôlei de 
Frederico Westphalen, foi definido. Os jogos foram realizados no ginásio da Escola 
Irmã Odila Lehnen, no bairro São Francisco de Paula. Estiveram na disputa ao todo 11 
equipes, sendo quatro na modalidade feminino e as demais na categoria masculino. A 
emoção esteve presente durante todas as partidas, principalmente nas finais, as quais 
foram todas definidas no terceiro set. 

Porém, outro destaque foi a dobradinha dos campeões, sendo no feminino 
a AABB/URI levantando o caneco e no masculino, também a AABB/URI, mas a equipe 
1, pois havia dois times com o mesmo nome. A equipe masculina AABB/URI 2 ficou 
com a segunda colocação. O torneio foi uma realização da Secretaria Municipal 
de Esportes, Juventude e Lazer de FW. 
Informamos que AABB Frederico Westphalen disponibiliza, para os sócios, todas 
as segunda-feiras a noite o ginásio do Itapagé para treino, interessados entrar em contato 
com a secretaria pelo telefone 3744-1300. 

Confira a classificação completa do Campeonato Municipal de Vôlei: 
Feminino: 
1º lugar – AABB/URI 
2º lugar – Rodeio Bonito 
3º lugar – Frozen 
Masculino: 
1º lugar – AABB/URI1 
2º lugar – AABB/URI 2 
3º lugar – UFSM/FW 
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