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No inicio de 2019, a AABB Alegrete (Presidente Altemir) e a Escolinha Eliseo’s Futsal (Professor Eliseo), 
firmaram  uma parceria para jogar a Liga Gaúcha de Futsal, nas categorias sub 15 e sub17, e assim, for-
mou-se a AABB/Eliseo’s. E no primeiro ano de parceria um resultado excelente, um Vice Campeonato 
Estadual na categoria sub 17. 

Em uma campanha histórica, depois de classificar na primeira fase, a equipe Alegretense passou sem sus-
tos nas quartas de finais pela equipe de Antônio Prado. Nas semifinais enfrentou a mais tradicional equi-
pe de futsal do mundo, a ACBF de Carlos Barbosa, e acabou desclassificando a Laranja Mecânica da Ser-
ra. Na final, a AABB/Eliseo’s enfrentou uma pedreira, a ASAF de Santo Ângelo, Tricampeã Gaúcha na 
categoria, porem a equipe abebeana não se intimidou e  mostrou a força do grupo, vencendo o primei-
ro jogo em casa. Na volta, em Santo Ângelo, a AABB jogaria pelo empate no tempo normal, mas a 
ASAF venceu pelo escore de 5 a 3, levando assim o jogo para a prorrogação. Infelizmente nos minutos 
finais, o time Alegretense não conseguiu virar o jogo que estava 2 a 1 na prorrogação e acabou com o 
2º lugar na Liga Gaúcha. O desta-
que do time da AABB/Eliseo’s foi o 
atleta Maurício, que marcou os 4 
gols da equipe Alegretense. 

A AABB parabeniza os atletas pela 
campanha extraordinária na com-
petição, aos Pais dos atletas que 
foram incansáveis para que tudo 
acontecesse da maneira mais orga-
nizada possível, ao Diretor do De-
partamento de Futsal da AABB 
Rinaldo Arrussul e também ao 
Professor Eliseo que comandou 
esse projeto vencedor. 

A cidade de Alegrete e a AABB 
estão orgulhosos da nossa guriza-
da!!! 

Mais imagens na página 04. 

Da esquerda p/ direita ao fundo: Batata, Vini, Peterson, Clebinho, Eliseo e Nadi-
nho; 

Da esquerda p/ direita a frente: Anthony, Wesley, Nicolas, Mauricio, Nando, Ze-
ca, Elias e Vicenzo; 



Dezembro:  

Dias 04, 11, 20 e 27 - Dezembro Solidário 

Dia 25 - Natal 

Dia 31 - Reveillon 

Janeiro:  

Dia 11 - 1ª Festa do Hawai 
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A Liga Catarinense e a Liga Gaúcha rea-
lizam nos dias 12, 13 e 14 de dezembro 
em São Miguel do Oeste (SC), o Primei-
ro Desafio de Ligas na Base. Joni Gool e 
Seara Futsal representam a Liga Catari-
nense e a AABB Alegrete e ASAF de 
Santo Ângelo representam a Liga Gaú-
cha. 

Confira a tabela: 

Quinta 18h e 30min - AABB x ASAF 

Após - Joni Gool x Seara Futsal 

Sexta 09h - AABB x Seara Futsal 

Após - Joni Gool x ASAF 

Sexta - 18h e 30min - Seara Futsal x 
ASAF 

Após - Joni Gool x AABB 

Sábado 10h - Final  

 

No dia 14 de dezembro a AABB Alegrete estará 
disputando nas categorias sub 09, sub 11, sub 13 
e sub 15, a JEEAB, Campeonato Estadual das Es-

colinhas das AABBs do Rio Grande do Sul. 
O campeonato acontecerá na cidade de Santa 

Cruz do Sul e será organizado pela CESABB RS. 



No dia 1º de dezembro foi realizado o 1º Festival do Sorvete!! Foram feitas atividades de Slime e confec-
ção de enfeites para a arvore de natal da AABB, tendo também muito sorvete para a criançada!!! Os asso-

ciados e seus filhos puderam curtir juntos uma tarde muito divertida!!! MUITO SHOW!!!  



A AABB/Eliseo´s Futsal 
sub 17 agradece aos 
colaboradores que 
ajudaram e muito 
nesta campanha his-
tórica na Liga Gaú-
cha!!  
MUITO OBRIGADO!!! 
 

Katia, Zeca, Sergio, Nando e João Manoel 
Isadora, Maurício e Suelen 

Capitão Zeca recebendo o troféu 

Julie, Mari, Vini e Nadinho 

Milene e Prof. Eliseo 

Torcida Feminina da AABB 

Torcida Masculina da AABB 

Presidente Altemir com a Equipe Cleber, Clebinho e Quelen 



Dia 21 de novembro aconteceu o Coquetel de Abertura de Temporada de Piscinas 2019-2020. Mais de 
200 pessoas prestigiaram o evento, que contou com as ilustres presenças do Presidente da CESABB 
Carlomagno Goebel (Mano) e também do Gerente do Banco do Brasil Agência Alegrete Ronaldo Fraga 
Veit. 

No coquetel foram homenageados as equipes de Futsal Adulto (Tetracampeã Citadina) e a Sub 17 (Vice 
Campeã Estadual), além disso os associados e familiares foram agraciados com dois desfiles de moda ve-
rão, das Lojas Charlô e Gimatex.  

Os associados puderam informar-se também do Calendário de Eventos do clube do ano de 2020. E por 
fim, curtiram um excelente som da Vanusa Souza. 

Gerente do Banco do Brasil Ronaldo, Pre-
sidente da CESABB Mano, Presidente  da 
AABB Altemir e seu filho Luan 



AABB Alegrete recebe Medalha de Boa Ação da União dos Escoteiros do Brasil - Grupo 
Escoteiro Honório Lemes. A cerimonia de entrega foi realizada durante as comemorações 
dos 29 anos de fundação do Grupo Escoteiro Honório Lemes no dia 9 de novembro de 
2019. Esteve representando o clube, em nome do Presidente Altemir Pedroso Ferreira na 
c e r i m o n i a ,  o  G e r e n t e  A d m i n i s t r a t i v o  F l á v i o  S o a r e s . 
A AABB Alegrete tem desenvolvido um importante apoio ao desenvolvimento do escotis-

mo dando o suporte na estrutura da sede do grupo para que possa funcionar em Alegrete.  

AABB recebe a “Medalha de Boa Ação” do Grupo Escoteiros 
Honório Lemes. 

No mês de dezembro a AABB Ale-
grete promove o Dezembro Solidá-
rio, com o intuito de arrecadar ali-
mentos e brinquedos para Institui-
ções e bairros carentes. 

Serão 04 dias de arrecadações, sen-
do que 03 jogos amistosos e 01 tor-
neio solidário. Todos os jogos acon-
tecerão na quadra de futsal do clube. 

Para quem quiser doar alimento ou 
brinquedo, poderá ligar para o admi-
nistrativo do clube pelo fone 55 
3422-3688. 






