
 

 

 

 

 

 

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 

Fevereiro de 2018 

AABB – Frederico Westphalen – RS 

 

 

Novos espaços ao ar livre a disposição do associado– A AABB Frederico Westphalen 

com recursos próprios construiu nesse mês de janeiro uma mesa com bancos de concreto 

ao lado do açude e mais duas churrasqueiras ao lado da quadra de areia principal para 

atender os associados que preferem áreas com maior integração com a natureza, as 

sombras das árvores. 
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AABB Frederico Westphalen é sede da primeira etapa do Circuito Verão SESC 2018- 

Foi dada a largada no Circuito Verão SESC na região. Frederico Westphalen foi o 

primeiro município a receber os jogos válidos pela competição que acontece em mais de 

100 cidades do Estado. No domingo, 28, a sede da AABB de FW recebeu os duelos pelo 

vôlei de duplas masculino e feminino, e futevôlei, masculino. 

Os campeões de cada etapa se classificam para a final estadual, que acontecerá nos dias 

3 e 4 de março, em Torres, no litoral gaúcho. No fim de semana dos dia s 3 e 4 de 

fevereiro, acontecem na AABB Frederico Westphalen as disputas pelo futebol de areia, 

masculino e feminino. 

Circuito Verão Sesc – Etapa Frederico Westphalen 

Vôlei de duplas feminino: 

1º lugar: Anieli e Kari Rubia 

2º lugar: Ana Paula e Paula 

Vôlei de Duplas masculino: 

1º lugar: Jeferson e Ariano 

2º lugar: Eduardo e Raphael 

3º lugar: Altemir e Luis 

 Futevôlei: 

1º lugar: Jeferson e Ariano 

2º lugar: Daison e Ricardo 

3º lugar: Douglas e Rafael 

Mais fotos no endereço: http://fredericowestphalen.aabb.com.br/2018/01/31/aabb-

frederico-westphalen-e-sede-da-primeira-etapa-do-circuito-verao-sesc-2018/ 

http://fredericowestphalen.aabb.com.br/2018/01/31/aabb-frederico-westphalen-e-sede-da-primeira-etapa-do-circuito-verao-sesc-2018/
http://fredericowestphalen.aabb.com.br/2018/01/31/aabb-frederico-westphalen-e-sede-da-primeira-etapa-do-circuito-verao-sesc-2018/
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CARTEIRINHA: A AABB Frederico Westphalen continua com a campanha para 

atualização cadastral e informatização do acesso. Sendo que nesse primeiro momento 

todos os associados, deverão comparecer a secretaria para confecção gratuitamente da 

primeira carteirinha para acesso a piscina. 
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Torneio de tênis 2018- Nos dias 14 a 18 de fevereiro acontecerá o primeiro torneio 

interno de tênis da AABB Frederico Westphalen. Ao total são 28 atletas inscritos, que 

disputarão o título em 27 jogos eliminatórios. A final será realizada no dia 18 de fevereiro 

às 10 horas da manhã. O torneio conta com o patrocínio das empresas Zaca Esportes e 

TcheTurbo Provedor de Internet. 
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Diversão garantida no Carnaval – Na segunda-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro, a 

AABB em parceria com o Bar da AABB promoverá a partir das 20 horas som ao vivo para 

os associados caírem na folia. Venha se divertir na AABB! 

* OBS: As piscinas permanecerão abertas durante o feriado com horário das 10:00 às 

12:00 e das 14:30 às 20:30! 

 

Comemoração aos 500 associados – A diretoria da AABB Frederico Westphalen está 

organizando para o dia 18 de fevereiro, um dia diferente na AABB em comemoração à 

marca histórica atingida de 500 associados. Neste dia serão disponibilizados brinquedos 

infláveis (tobogã, castelo pula-pula e futebol de sabão) e geladinho para diversão da 

criançada. Para os adultos a festa vai contar com chope grátis, petiscos, várias 

competições esportivas, som mecânico e música ao vivo. Confira a programação: 

➢ 9h Torneio de Bochas  
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➢ 9h Finais do Torneio de Tênis  

➢ 10h Inicio do som mecânico 

➢ 14h Torneio de Futevôlei  

➢ 14h Torneio de Sinuca  

➢ 15h Torneio Beach tennis  

➢ 15h Futebol de sabão (crianças até 12 anos)  

➢ 16h Torneio Volei 4x4  

➢ 16h Som ao vivo Gui Favero e Banda 

 


