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No dia 31 de julho a AABB Alegrete realizou a 2ª  edição da Tarde divertida. 
Houve muitas atividades entre elas oficina de slime, contação de historias e  
brincadeiras diversas, realizadas pelos sempre parceiros “Pequenos Arteiros”.  
Participaram 35 crianças associadas, foi uma tarde mais que divertida, foi 
SHOW!!! 

 



Mais dois jogos foram realizados pela Liga Gaúcha de Futsal na categoria sub 17. A 
AABB/Eliseo’s Futsal foi a Antônio Prado enfrentar a equipe da casa e também a Carlos Barbo-
sa enfrentar a tradicional ACBF. Contra a Equipe de Antônio Prado a AABB venceu pelo escore 
de 3 a 2, com 02 gols de Nando e 01 gol de Maurício pela AABB. 

Já na partida contra a ACBF em Carlos Barbosa, a AABB acabou perdendo a partida pelo esco-
re de 3 a 1, em um jogo que foi equilibrado até o final. 

Os próximos compromissos da equipe será dia 08 de setembro, contra a Fundescar de Carazi-
nho e no dia 11 de setembro encerra a 1ª fase da competição contra a ASIF de Ibirubá. 

A equipe de futsal da AABB terminou a 1ª fase na 
liderança a chave A do Campeonato Citadino de 
Futsal com 13 pontos. O time abebeano venceu 
as quatro primeiras partidas, 6 a 2 contra a Lazio, 
6 a 2 contra o Boca Jrs, 2 a 1 contra o Velha Uni-
ão e 2 a 1 contra a AGN. Na  última partida con-
tra a Locomotiva empatou em 2 a 2, gols de 
Nando e Vini. A AABB espera agora o adversário 
que irá enfrentar nas quartas de finais que está 
marcada para 30 de agosto. 



Escoteiros promovem “Mutirão da Amizade”, em comemoração 
ao Dia do Amigo 

O Grupo de Escoteiros Honório Lemes realizou no dia 20 de julho, no período da tarde, uma atividade 
especial em comemoração ao Dia do Amigo. 
Os escoteiros do Leão do Caverá, receberam em sua sede amigos e antigos escoteiros que participa-
ram do grupo nestes 29 anos de atividade. O Dia do Amigo foi comemorado com um grande mutirão da 
amizade. Esta atividade é de mobilização nacional voltada à integração do escotismo para amigos e co-
munidade em geral. 
Conforme Adão Roberto, o dia foi uma oportunidade de proporcionar às crianças, adolescentes, jovens 
e adultos e seus amigos, um dia de atividades escoteiras que exercem a função de encantar o jovem e 
estimular o gosto pelo Escotismo. 
Dentre um dos objetivos, é promover a integração, colaborando ainda mais com a formação do indivíduo 
integrando a sociedade. O objetivo do Dia do Amigo é promover atividades, apresentar a oportunidade 
de participação de todos e compartilhar bons momentos, oferecendo aos nossos jovens e adultos ativi-
dades atraentes e variadas, além de uma grande oportunidade de crescimento pessoal. 
Com sede na AABB, e fundado em 10 de novembro de 1990, o grupo comemora em 2019, 29 anos de 
atividades voltadas a contribuir com a formação de melhores cidadãos destacando as ações de educa-
ção, civismo e ação social.  



Com intuito de dar mais segurança 
aos associados, foram colocados 

ao longo do trajeto entre o campo 
de futebol e o Quiosque Grenal 

03 redutores de velocidade. 

O prédio onde fica os 
vestiários piscinas e o 
Bar da Gringa, foi pin-
tado no seu entorno. 

Esta em andamento a pintura que é 
o último processo da nova quadra 
onde abrigará os esportes futsal e 
o tênis. 
Falta ainda a pintura das linhas, 
áreas dos goleiros e área de escape. 


