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ORQUESTRA ESTUDANTIL DA ESCOLA SEPÉ TIARAJU /AABB INICIA AS 
ATIVIDADES DO ANO - No mês de maio, teve início as atividades da Orquestra 
Estudantil parceria da Escola Estadual Sepé Tiaraju e do Clube AABB com a colaboração 
da URI- Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. 
Além dos ensaios semanais, planejamento e composição de arranjos musicais, a 
Orquestra realizou nesse período apresentações na “Homenagem para o Dia das Mães” 
realizada no último dia 11 de maio na escola. Foram apresentadas as músicas: Trem Bala 
( Ana Vilela), Dia Especial ( versão Tiago Iork) e Anunciação (Alceu Valença). 

No dia 18 de maio, a Orquestra participou da abertura do Curso de Formação para 
professores sobre o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, realizado no 
auditório da Escola Cardeal Roncalli. Com o repertório: Trem Bala (Ana Vilela), Dia 
Especial (versão Tiago Iork) e When the saints go marching in (Louis Armstrong) 

A AABB agradece a parceria com a Escola Sepé Tiaraju e URI para esse ano. 
Destacando que a Orquestra passará a realizar ações sociais em entidades do município 
e região. 

“Primeiro, devemos educar a alma através da música e a seguir o corpo através da 
ginástica” (Platão). 

                         
 
25 ANOS DE URI – Os 25 anos da URI têm sido motivo de comemoração também na 
comunidade. E as demonstrações de carinhos não param. Na manhã de sexta-feira, 26, a 
Direção da URI/FW recebeu a visita dos representantes do Banco do Brasil de Frederico 
Westphalen. 
Os professores Silvia Regina Canan, Direta-Geral, Elisabete Cerutti, Diretora-Acadêmica 
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e Clovis Quadros Hempel, Diretor-Administrativo ganharam uma placa comemorativa 
referente aos 25 anos dos Senhores Genaro Sebastião, Gerente da Agência do Banco do 
Brasil e Maurício Damolin, Presidente da Associação Atlética Banco do Brasil do 
município. 
 O Sr. Genaro, falou da importância da Universidade ao longo dos 25 anos para o 
desenvolvimento da região e parabenizou os Diretores pelo trabalho feito à frente da 
instituição, fortalecendo cada vez mais o caráter  comunitário. 
Fonte: Gherusa Cassol - Assessoria de Comunicação URI/FW 

 

                             
 
44ª JEMAB TENENTE PORTELA - A AABB Frederico Westphalen saiu vitoriosa da 
ultima 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, futevôlei, vôlei areia feminino e 
vôlei de areia misto 4×4. Também os atletas Alencar de Souza e Carlos Trombeta 
receberam medalhas de goleiros menos vazados. E ainda estamos na semifinal na 
categoria futebol minicampo máster e final do futebol minicampo adulto que devido a forte 
chuva foram transferidas. 
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Agradecemos a todos, que neste dia disponibilizaram o seu tempo para celebrar a 
amizade e o amor ao esporte. 
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VAGAS DISPONÍVEIS- Sucesso a quase um ano na AABB Frederico Westphalen, as 
aulas de zumba são um atrativo a mais para nossos sócios, pois permitem um estilo de 
vida mais saudável de forma descontraída. Agora com mais vagas disponíveis, garanta a 
sua através do facebook: AABB Frederico Westphalen; e-mail: 
fredericowestphalen@aabb.com.br ou pelo telefone: 3744-1300.  

         

mailto:fredericowestphalen@aabb.com.br
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AVISO DE REAJUSTE MENSALIDADE– Prezado (a) associado (a) conforme aprovado 
na Assembleia Geral Extraordinária do dia 28 de março deste ano, a partir do mês de 
julho a mensalidade de nossa associação passará para o valor de R$ 60,00 para boleto 
bancário/cartão de crédito e R$54,00 para débito em conta Banco do Brasil (10% de 
desconto). A correção é necessária devido a defasagem do valor da mensalidade, a qual 
teve seu último reajuste no ano de 2014 e para manter a política de investimentos 
adotada. Contamos com a compreensão de todos. 
 


