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Bocha AABB 2017 - A AABB Frederico Westphalen estará presente no Campeonato 
Municipal de Bochas Individual Edição 2017 que inicia no dia 04/03/2017 com uma equipe 
composta de oito atletas e também como uma das sedes do campeonato.  
Após o termino do campeonato será dada a largada no Individual Interno da AABB.  
A diretoria está criando um WatsApp da BOCHA DA AABB, o qual terá a finalidade de 
organizar  partidas, treinos e campeonatos aos apreciadores do esporte. O associado que 
tiver interesse em treinar, jogar ou simplesmente participar em algumas partidas 
recreativas favor entrar em contato com a secretaria, através dos fones 98415-1147, 
3744-1300, email ou facebook. 
 

 
 
AABB/FW Leva Dois Títulos dos Jogos de Verão Sesc em Iraí - No domingo, 19/02, a 
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB/FW, participou em Iraí de uma das etapas do 
Circuito Verão Sesc de Esportes, na modalidade de Vôlei de Areia duplas – feminino e 
masculino. Dos 38 competidores, 14 eram do clube frederiquense. Pelo naipe 
masculino competiram  as duplas Eduardo e Fábio, Guilherme e Clayton, Marcos e 
Altemir, Altemir Júnior e Vinícius e Bernardo e João Vitor. Entre as mulheres competiram 
Nathália e Paula e Kari e Jeane. 
O destaque da etapa ficou com as mulheres que levaram os dois primeiros lugares 
da etapa. Kari e Jeane foram campeãs e Paula e Nathália as vices. A primeira 
dupla está classificada para a final estadual, de 11 a 12 de março, na Praia de Torres. 
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Independentemente dos resultados, o mais importante foi a participação dos atletas, que 
cada vez mais têm mostrado o exemplo desportivo da AABB/FW por toda a região. 

 

 
 
Circuito Verão SESC - A bola subiu pela primeira vez na edição 2017 do Circuito Verão 
Sesc de Esportes na região. A primeira modalidade a entrar em disputa foi o futevôlei, em 
Frederico Westphalen, na noite da quarta-feira, 15. Foram 10 duplas brigando pelo título 
da etapa realizada na AABB de Frederico Westphalen.   
As duplas frederiquenses se fecharam na torcida para o título ficar em casa, já que a 
etapa era aberta para competidores de fora. Porém, Jair e Magadiel vieram de Santa 
Rosa e não perderam a viagem. Venceram Renato e Rafael na final e irão representar 
Frederico Westphalen na etapa estadual em Torres. 
Assim como no futevôlei, no vôlei e no futebol as equipes que forem campeãs 
representarão o seu município na etapa estadual do Circuito, em Torres, nos dias 11 e 12 
de março.  
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No final de semana de muito sol, calor e esportes na AABB Frederico Westphalen dos 
dias 18 e 19 de fevereiro, foi realizada a etapa de Beach Soccer feminino e masculino. 
No feminino a equipe vencedora foi a MateAmargo, que garantiu sua vaga na final em 
Torres, e o 2º colocado ficou a Girls Soccer. Já o masculino quem vai para a final é a 
equipe do Tchê Lanches/Batatas Chopp Bier. 
 

 
 
No domingo, 26 de fevereiro, foi a vez das duplas masculinas e femininas de vôlei de 
areia entraram em quadra pelo Circuito Verão Sesc de Esportes. De manhã, foi a vez das  
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mulheres disputarem as vagas no circuito estadual. Na etapa de FW, a dupla formada por 
Idina Wickert e Edite Birk, de São Carlos (SC) ficou com a medalha de ouro. 
Já entre os homens, 15 duplas buscavam representar FW no litoral gaúcho. Os atletas da 
casa que passaram da fase classificatória, acabaram sendo eliminadas nas quartas de 
final. Na decisão, Eduardo Birk e André Luiz Baptistel, também de São Carlos (SC), 
venceram Diogo Escobar e Fábio Vorgagel, de Palmeira das Missões. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fim da temporada de piscinas - Previsto para o dia 19 de março o encerramento da 
temporada de piscinas. Entretanto, se o tempo continuar quente e houver frequência, 
AABB poderá estender a temporada por mais uns dias.  
 
 


