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Jantar de Aniversário 47 anos da AABB - No sábado, 02/07/2016, o jantar de 
comemoração de aniversário da AABB Frederico Westphalen e do programa AABB 
Comunidade foi um sucesso ao proporcionar diversão e gastronomia de alta qualidade 
para seus associados e parceiros. Os organizadores prepararam uma bela decoração da 
sede social, além de um cardápio especial e diversificado, que foram bem recebidos 
pelos presentes. 
Como atração, o Grupo de Percussão do Programa AABB Comunidade apresentou 
aos convidados as músicas campeãs do Festival Cultural Atena – ACA. Após, a 
festa continuou com o som ao vivo de Luiz Querino, que tocou seu amplo e 
variado repertório, entusiasmando todo o público. 

 
CICLISMO - A cada etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo, o atleta Alexandre 
Roberto Silveira Junior, patrocinado pela AABB, fica mais próximo da liderança da 
categoria estreante da competição. Na última delas, a etapa de Sapucaia do Sul, 
Alexandre faturou a terceira colocação da corrida, e o lugar no pódio o garantiu também 
subir na tabela de classificação geral da categoria. Agora, o frederiquense está na vice-
liderança do campeonato, sete pontos atrás do líder. 
O ciclista também participou do 1º Tour de Ibirubá, ficando em primeiro lugar na categoria 
sub-30. 
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19º MUNICIPALITO - No domingo do dia, 17 de julho, deu-se início a maior competição 
de Frederico Westphalen, o municipalito, que reunirá mais de 700 atletas, divididos em 
nove categorias. A proposta é unir cada vez mais as categorias de base do futsal (esporte 
mais praticado em nossa cidade) e as comunidades frederiquenses que praticam o 
esporte. 
A AABB de Frederico Westphalen participa do campeonato com as equipes 
ITAPAGÉ/AABB/URI e AABB/PROMENOR. 
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Torneio Interno de Futevôlei - A AABB realizou neste último domingo, dia 31/07/2016, o 
torneio interno de futevôlei, esporte que bastante praticado e difundido em nossa 
associação. Torneio que é realizado anualmente foi composto por seis duplas em chave 
única, onde todos se enfrentaram.  As duas melhores duplas na pontuação final 
disputaram a grande final. 
A dupla Souza e Rafael ganhou o título de campeã em cima da dupla Benhur e Edivaldo 
por 21 a 17. O departamento de futevôlei agradece a participação de todos os atletas.  

 
Campeonato Municipal de Bochas Força Livre Trio - Inicia no próximo dia, 05 de 
agosto o Campeonato Municipal Força Livre Trio de Bochas. Serão 18 equipes divididas 
em 3 chaves, onde as 4 melhores equipes de cada chave se classificam para as finais. 
A AABB Frederico Westphalen participará do campeonato com a equipe 
AABB/HARMONIA/ARBAZA e também como sede de jogos do campeonato. Convidamos 
a todos para assistir os jogos. 
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I MINI OLIMPÍADA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE - Entrando no clima 
dos Jogos Olímpicos de 2016, evento multiesportivo que será realizado no segundo 
semestre de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, o Programa Integração AABB 
Comunidade de Frederico Westphalen, irá realizar a I MINI OLIMPÍADA DO PROGRAMA 
AABB COMUNIDADE. O evento irá acontecer no dia 30 de agosto, nas dependências do 
Itapagé a partir das 13 horas e 30 minutos. Na ocasião serão disputadas de forma 
recreativa algumas modalidades do atletismo como: saltos em distância, salto em altura, 
arremesso de peso, arremesso de disco, entre outras. 
As inscrições são exclusivamente destinadas para educando do programa e já estão 
sendo feitas com os monitores. 
O evento contará com a seguinte programação: 
- Abertura Oficial 
- Disputa das modalidades 
-Premiação 
- Confraternização 
O clube AABB de Frederico Westphalen juntamente com o Programa AABB comunidade 
esperam a participação de todos para abrilhantar o evento. 
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