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 Futebol minicampo adulto é campeão da JEMAB Tenente Portela- Após a 
transferência da final da modalidade Futebol Minicampo Adulto para o sábado dia 03 de 
junho em Ijuí, a equipe de Frederico Westphalen sagrou-se campeã, vencendo a equipe 
de São Luiz Gonzaga por 4 a 1. 
A AABB Frederico Westphalen saiu vitoriosa da última 44ª JEMAB (Jornada Esportiva 
Microrregional de AABBs), que aconteceu neste sábado, dia 27 de maio, na cidade de 
Tenente Portela, que apesar do mau tempo contou com a presença de mais de 500 
participantes. 
A delegação frederiquense, composta de 66 atletas, técnicos e dirigentes, disputaram as 
modalidades: futebol de salão, futebol minicampo adulto, futebol minicampo máster, 
futebol minicampo supermaster, vôlei areia misto 4×4, vôlei areia dupla masculino, vôlei 
areia dupla feminino, bocha trio e sinuca. 
Obtivemos um dos melhores resultados já alcançados pela nossa associação, sendo que 
voltamos para casa campeões nas modalidades futsal, futebol minicampo adulto, 
futevôlei, vôlei areia feminino e vôlei de areia misto 4×4.  
Agradecemos a todos, que neste dia disponibilizaram o seu tempo para celebrar a 
amizade e o amor ao esporte. 

 
 
Equipe Vôlei Feminino da AABB é Campeã do Primeiro Torneio Municipal de 
Voleibol de Quadra de Getúlio Vargas- A equipe de vôlei feminino da AABB esteve 
participando no dia 04 de junho do Primeiro Torneio Municipal de Voleibol de Quadra de 
Getúlio Vargas. Competição que reuniu grandes equipes do norte do estado, sento elas: 
AABB Frederico Westphalen, AABB Erechim, Gráfica Erechim, São Jose do Ouro, Getúlio 
Vargas e Marau. 
O Time de Frederico ficou na chave A, ganhando as duas partidas classificatórias por 2 
sets a 0 sobre as equipes da AABB Erechim e Marau. Já na etapa final, a AABB passou 
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por São Jose do Ouro por 2 x 1 na semifinal e na grande final ganhou da AABB Erechim 
por 2 a 0. 
Além do troféu de campeã, a AABB Frederico Westphalen também teve a 
melhor jogadora do torneio, a levantadora Maitê Weber. 
 

 
 
 
 
 
Equipe de futsal da AABB é vice-campeã no Regional de Futsal- A final do 
campeonato regional de futsal entre as equipes AABB/Fandangos e Guarani, no domingo 
dia 11 de junho, foi uma batalha de gigantes e certamente o mais emocionante da 
competição. 
A equipe AABB/Fandangos, muito determinada, abriu 3 a 0 no primeiro tempo, 
com Daison e dois gols de Paulinho, surpreendendo os espectadores. O Guarani iniciou a 
reação ainda no primeiro tempo com Bocão e Douglas, 3 a 2. No início da etapa final o 
Guarani empatou com Bocão. A AABB fez 4 a 3 com Paulinho novamente, mas Marcinho 
tratou de empatar o jogo. Mas a AABB/Fandangos queria a qualquer custo o título e 
Ricardo colocou a equipe novamente em vantagem, 5 a 4. No entanto, o Guarani foi mais 
uma vez buscar o empate, desta vez com gol de Giovani, 5 a 5. 
O empate persistiu até o apito final, e a decisão da categoria Força-livre foi para os 
pênaltis. Paulinho, do AABB/Fandangos, que foi eleito o atleta destaque da competição, 
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chutou para fora e goleiro Gian, do Guarani, ainda defendeu uma cobrança, saindo o 
Guarani vencedor por 4 a 2. 

 
 
 
Vôlei Traz Mais Dois Troféus Para AABB-  A Secretaria Municipal de Esporte, 
Juventude e Lazer realizou no domingo, 25, no Ginásio de Esportes da Escola Irmã Odila 
Lehnen a Copa Frederiquense de Voleibol. A competição contou com 10 equipes nas 
categorias masculina e feminina. 
O campeonato iniciou às 9 horas e seguiu até às 20 horas. No final foram definidos os 
quatro melhores times: Pela categoria feminina o time campeão foi AABB/URI e vice-
campeão Rodeio Bonito, pela categoria masculina o campeão foi Crissiumal e o vice-
campeão foi o time da AABB/URI. 
Para o Secretário Giovani Sarturi o campeonato superou as expectativas quanto 
a quantidade de times e a qualidade dos jogos. “O resultado positivo desse campeonato 
foi a participação de diversas equipes da região. Estamos incentivando diversas 
modalidades de esportes, para que todos possam apreciá-las e participar. A nossa 
administração será assim, atendendo todos os amantes do esporte”. 
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Primeira Festa Junina da turma de bocha das mulheres das quartas-feiras- Na 
quarta-feira dia 28 de junho, a turma de bocha das mulheres realizou a primeira Festa 
Junina, regado a muita alegria e comidas típicas. 
A brincadeira que virou compromisso. "Tem algo para fazer quarta-feira a noite? Todas 
respondem: Temos as bochas das mulheres na AABB". Então porque não realizar uma 
Festa Junina para fortalecer laços, brincar, rir até a barriga doer e celebrar o que tem de 
melhor: a amizade e a vida. 
Confira o que aconteceu nesta quarta-feira de diversão. 
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Banco do Brasil de Frederico Westphalen realiza festa de comemoração do Sinergia 
02/2016- Na última sexta-feira, dia 30, a agencia do Banco do Brasil de Frederico 
Westphalen realizou no quiosque fechado da AABB, uma festa em comemoração a 
entrega do ouro do Sinergia 02/2016 e os ótimos resultados alcançados. 
O evento contou com a presença dos funcionários e seus familiares, numa noite animada 
com direito a dança, DJ e muita comida boa.  
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Destine os 6% do seu Imposto de Renda para ajudar a AABB Frederico Westphalen 
na 44ª JESAB/JEGA e abata todo ele na sua próxima declaração de IR-  O Conselho 
Estadual de AABBs do Rio Grande do Sul – CESABB - RS, conseguiu aprovar junto ao 
Ministérios dos Esportes, o Projeto de Nº 50000.003016/2016-20, para a realização da 
Jornada Esportiva Estadual – JESAB em Rio Grande – RS, de 22 a 24 de setembro de 
2017, no valor de R$ 201.085,49, onde o Próprio CESABB-RS é o Proponente. 
O objetivo é obter fonte alternativa de recursos para o custeio da hospedagem nesta 
jornada estadual de AABBs, onde a AABB Frederico Westphalen participará nas 
modalidades futsal, futebol minicampo adulto, futevôlei, vôlei areia feminino e vôlei de 
areia misto 4×4, vôlei quadra masculino, vôlei quadra feminino, tênis quadra e tênis de 
mesa. 
Para isso, necessitamos captar 100% deste valor até dia 20.07.2017 e estamos 
necessitando do seu apoio com a destinação de parte do seu Imposto de Renda que iria 
para a Receita Federal. 
Abaixo colocamos partes de uma Declaração de IR real para que possa calcular quanto 
você nos pode ajudar caso opte para isso: 
 
Como podemos identificar a margem/valor a ser destinada? 
Se for pessoa Física, pode destinar os 6% do imposto de renda devido se declarar em 
Formulário Completo e se for Pessoa Jurídica, pode destinar 1% sobre o imposto 
devido se o regime de tributação for Lucro Real. Para lançar a sua destinação, acesse 
sua Declaração de IR no item DOAÇÕES EFETUADAS e procure pelo cód. 43 que é 
“Incentivo ao Desporto”: 
Cód. Nome do Beneficiário                    CPF/CNPJ                              VALOR PAGO 
PARC. 
43          44ª JESAB/JEGA - Rio Grande       07.270.628/0001-56              R$ 2.400,00      
E para identificar a margem que pode ser destinada, acesse “RESUMO DA 
DECLARAÇÃO”, “CÁLCULO DO IMPOSTO” e veja na linha: “IMPOSTO DEVIDO”: 
Ex.: Base de cálculo do imposto........................... 173.834,93 
Imposto devido...................................................... 39.117,15 (6% s/39.117,15 = R$ 
2.347,02) 
Dedução de incentivo............................................. 2.347,02 
Imposto devido I..................................................... 36.770,13 
Na simulação acima podemos observar limite de doação de R$ 2.347,02 (6% da base de 
39.117,15). Neste exemplo a doação de R$ 2.400,00 foi um pouco superior a margem. 
Fazendo esta destinação, tenha a certeza de que estará ajudando diretamente o nosso 
sistema AABB. 
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Jantar de aniversário de 48 anos da AABB Frederico Westphalen- Vem aí mais um 
jantar e aniversário da AABB Frederico Westphalen 
Quando: 15 de julho de 2017, às 20 horas                             
Onde: Sede da AABB 
Comes: Churrasco, arroz branco, arroz à grega, massa talharim ao bacon, peito de 
frango ao molho branco, maionese e saladas diversas. 
Quanto: R$ 35,00, crianças até 10 anos não pagam 
Atração: Luiz Querino Damo Schuler 
 

 
 


