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Fomos acometidos nas últimas semanas por uma situação única de números alarmantes 

para a saúde mundial. Desde o primeiro caso até agora milhares de mortes e número crescentes 

de infectados por vírus descoberto recentemente na China em dezembro de 2019.  Pouco se sabe 

sobre tratamento mas certamente a maior prevenção é ficar em casa evitando contato pessoal.  

 A AABB vem ao encontro com as orientações amplamente divulgadas e passadas pelos ór-

gãos de saúde federal, estadual e municipal sobre as formas de prevenção do COVID-19.  Para is-

so deu inicio se antecipando aos decretos, de medidas protetivas no dia 18/3/2020 suspendendo 

práticas esportivas no clube e estipulando horários de fechamento ás 18:00h com intervalo das 

12:00h ás 14:00h inclusive finais de semana. Também contamos com a compreensão dos sócios 

que conscientemente adiaram seus eventos que estavam agendados para outra data.  

 No dia 20/03/2020 com a publicação do Decreto Nº 209/2020 da Prefeitura Municipal de 

Alegrete , o Presidente Altemir Pedroso preocupado com o grave momento e tendo em vista a 

responsabilidade a cerca da comunidade, comunicou o fechamento do clube pelo mesmo prazo 

estipulado no decreto.  

 Para com os funcionários foram tomadas as seguintes medidas: evitar que os mesmos se 

deslocassem de transporte coletivo e escala de horários com dias intercalados e meio turno de 

serviço.  Em reunião, foram passadas medidas protetivas dentro do clube bem como o uso de ál-

cool gel para assepsia das mãos. Neste momento também foram orientados a ficarem nas suas 

residências saindo somente quando necessário.  

 O Clube informa a seus associados que durante o período de reclusão social estão sendo 

feitas atividades de manutenção para que suas estruturas físicas estejam em condições para o 

retorno do convívio público. Pedimos a compreensão de todos pois alguns eventos e projetos de 

melhorias serão adiados em vista as dificuldades do momento. 



Março:  

Dia 28 - JEMAB em São Borja - evento adi-
ado  

 

Abril:  

Dia 12 - Páscoa - evento cancelado 

2020 

 Mediante aos últimos acontecimentos e afim de 
preservar a saúde de seus associados, a AABB cancelou 
os eventos de março e abril que seriam realizados pelo 
clube bem como com a compreensão dos locatários, fo-
ram adiadas as festas particulares que aconteceriam 
neste período. 

 Sabemos que as comemorações previstas para o 
período são de extrema importância na vida dos sócios, 
por isso a AABB se colocou a disposição para remarca-
ção de datas ou devolução do pagamento efetuado.  

 A FENABB preocupada também com a saúde de to-
dos os participantes e organizadores do evento, decidiu 
adiar a JEMAB (jornada esportiva regional entre 
AABB’s) que aconteceria na cidade de São Borja. Tão 
breve a situação estiver regularizada, nova data será di-
vulgada.  



 

Área  

onde será 
a cancha 

de  

bocha. 



 Devido ao momento difícil que passamos a diretoria, funcionários e o Pre-
sidente Altemir Pedroso, gostariam de tranquilizar seus associados em relação 
a conservação e manutenção das áreas do clube tendo em vista que todo o es-
forço que está sendo feito é para que quando estiver seguro para nos reunir-
mos novamente, a AABB estará pronta, como sempre, para receber com cari-
nho seus associados.  

 Acreditamos que todos terão um enorme prazer em retornar ao convívio 
social desfrutando das estruturas do nosso clube.  

 Aproveitamos a oportunidade para corroborar com a ideia de que este se 
torne um momento de reflexão e uma parada estratégica para que todos te-
nham um tempo para dedicar a família e a organização da casa que se neste 
momento se torna seu único ambiente. Que nessa fase de reclusão você possa 
avaliar roupas e objetos que tem em casa e que não se fazem mais necessário e 
fazer uma doação a quem precisa, sempre é bom pensar positivo em momen-
tos difíceis.   

 A AABB solidarizou-se com o pedido da Prefeitura Municipal para contri-
buição de alimentos para auxílio no preparo de refeições a serem distribuídas 
na cozinha comunitária e doou 50kg de feijão. 

Da esq para dir: Fabielle Bairros - Coordenadora do 
Programa Criança Feliz (Secretaria de Promoção e De-
senvolvimento Social), Flávio Soares - Gerente Adminis-
trativo da AABB e Roger Severo - Diretor de Esportes 
e Eventos (Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer). 


