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No dia 14 de novembro aconteceu o 2º Baile de 
Kerb’s da AABB Alegrete. Neste ano mais de 
120 pessoas se divertiram ao som do DJ Allan, 
com muitas brincadeiras e claro, muita cerveja!!!  

O Rei e a Rainha do Baile foram novamente o 
casal Amim Abdelhay (Vice Presidente Social) e 
sua esposa Fabrissa Rumpel. 

Os presentes mais uma vez adoraram a festa e 
pediram já para o ano que vem a 3ª edição da 
festa. 

Importante ressaltar também, o empenho dos 
“Promoters” da festa, composta por associados 
e que fazem parte da Diretoria do clube, agre-
gando cada vez mais o associado as ativida-
des do clube. 



 

Dezembro: 

15 - Coquetel na área da Piscina 

17 - Confraternização Funcionários da AABB 

25 - Natal 

31 - Ano Novo 
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Casal Presidente Altemir e Teresa 

Jose Dick (Gerente B.B.) e Esposa 

Rene Bedinoto, Fabrissa, Amim e Flávia 

Jose Flademir e Esposa 

Luis Kosteski, Fabrissa, Amim e Luciana 

Mariglei Arrussul e Ana Flávia Lanes 

Rodinele, Vini e Gabriel 

Nadinho, Vini, Leandro, Eleu  

Gabriel e Rodinele 



A Escolinha de Futebol da Chapecoense/AABB Pólo Alegrete participou no dia 25 de novembro 
de dois amistosos na cidade de Uruguaiana contra a Escolinha de Futebol da Chapecoense Pólo 
Uruguaiana.  

Na categoria sub 09 a Escolinha Alegretense perdeu pelo escore de 2 a 1 em uma partida bem 
equipibrada e na categoria sub 11 a Chape/AABB Alegrete ganhou a partida por 6 a 2.  

Os Professores Alexandre, Fernando e Jamber agradeceram aos Pais que participaram e que 
apóiam o trabalho realizado na Escolinha. 

Agora o próximo compromisso da Escolinha Chape/AABB será na cidade de Chapecó, onde par-
ticipará nos dias 20, 21 e 22 de dezembro da Copa Verde e Branca, competição que reunirá to-
dos os Pólos representantes da Associação Chapecoense de Futebol. A Chape/AABB Alegrete 
será a única representante da região na competição. 

As equipes de Futsal da AABB estiveram participando nos dias 10 e 11 de novembro da Final 
Estadual dos 38º Jogos Comerciários, na cidade de Porto Alegre e movimentaram os gaúchos 
na Capital Farroupilha, onde reuniu mais de 1,1 mil atletas. 

As disputas foram realizadas nas modalidades Atletismo Adulto e Máster (masculino e feminino), 
Canastra (misto), Futebol Sete Adulto e Máster (masculino), Futebol de Campo (masculino), Fut-
sal Adulto (masculino e feminino) e Máster (masculino) e Voleibol (masculino e feminino). 

Na categoria adulto a AABB perdeu nas quartas de finais para a ótima equipe de Cruz Alta e na 
categoria máster a equipe foi eliminada na primeira fase.   
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 É obrigatória a apresentação da Carteira Social e do Exame Médico para entrada na piscina; E ao sair o 
sócio deverá retirar sua carteira, caso contrário a mesma ficará retida no setor administrativo do Clube; 

 Antes de entrar na piscina é indispensável tomar uma ducha para retirada de resíduos de bronzeadores e 
cremes; 

 Crianças com até 5 anos devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis; 

 A piscina infantil é para uso exclusivo de crianças até 10 anos; 

 A entrada de crianças pequenas sem sócio ou desacompanhada é de inteira responsabilidade dos pais; 

 Não são permitidos empurrões e/ou brincadeiras que provoquem afogamento e salto mortal; 

 Não é permitido jogar bola dentro da piscina; 

 Não é permitido correr em volta da calçada da piscina; 

 Não é permito entrar com comida e/ou bebida na área interna da piscina. 

           

  HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS 

        Terça à sexta-feira: Manhã - 9 às 12h / Tarde - 14 às 20h e 30min 

           Sábado e Domingo: Das 9 às 20h e 30 min 

            Segunda-feira: Fechada para manutenção. 

  

 Pág. 5 



 Pág. 6 


