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FEVEREIRO: 

Grito de Carnaval - dia 23/02 

Torneios de Vôlei Feminino, Misto e  

Futevôlei 

Finais Torneio de Fut7 Masculino 
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No dia 03 de fevereiro aconteceu as finais do Vôlei de Areia Duplas Masculinas. Na final da Liga B, a Du-
pla Rociero Moraes e Luiz Claudio L C venceram por 2 sets a 0 a dupla Rennan Lanes de Mene-
zes e Matheus Marchezan. Na final da Liga A, um jogaço de vôlei, vencido pela dupla Ernestino Bor-
ges e Rodrigo Alemão, por 2 sets a 0 contra a dupla Carlos Dorneles (Tica) e Rafael Dill. 

A partir do dia 19 haverá a continuação do torneio do vôlei feminino e o início do Misto 4x4 e Futevôlei (a 
dupla campeã representará a cidade em Torres no torneio do Sesc). 

No mês de Janeiro iniciou o Torneio Interno de Futebol 
7. Os associados foram divididos em 4 equipes, repre-
sentados pelos nomes que participarão da Copa Améri-
ca deste ano (Bolívia, Chile, Colômbia e Uruguai). Os 
times jogarão todos contra todos em turno e returno. 

O campeão de cada turno fará a final da competição, 
caso o mesmo time vença os dois turnos será declarado 
campeão. O campeão do 1º Turno já saiu, e foi a Equipe 
Colômbia, vencendo os 3 jogos, em 2º ficou o Chile, em 
3º a Bolívia e em 4º o Uruguai. 

No dia 12/02 começa o 2º turno da competição. 



No dia 10 de fevereiro a AABB foi Sede do Circuito de Verão Sesc de Esportes na modalidade Vôlei de 
Areia. 

Em 1º lugar no feminino ficou a dupla Chiara Valsecchi e Regina Machado e em 2º lugar a Dupla Gabriel-
le Freitas e Maiara Lazzarini. Já no masculino ficou em 1º lugar a dupla Alejandro Techeira e Fernando 
Migorena de Livramento, em 2º lugar a dupla Jean Kaleby e Pedriano Fernandes e ainda em 3º a dupla 
Alegretense Rafael Dill e Bruno Jacques. Representaram a AABB Alegrete as duplas Emerson e Rodrigo 
Lopes e Gibran Franzen e Robson  Gonçalves, mas acabaram sendo eliminados nas quartas de finais. 
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No mês de Janeiro, a AABB Alegrete filiou-se na Liga Alegretense de Futebol. Com intuito de 
disputar as principais competições do futebol amador da cidade, a filiação foi necessária. 

Agora a AABB poderá inscrever  time em qualquer competição e em qualquer categoria que seja 
organizada pela LAF. Já no Torneio dos “Quarentinhas” do Palmeiras, que iniciou em Janeiro, a 
AABB inscreveu sua Equipe Máster. 

 

Além da Filiação na LAF, a AABB Alegrete está filiada oficialmente também na 
LGF (Liga Gaúcha de Futsal). O clube irá participar em parceria com a Elíseo’s 
Futsal (Prof. Eliseo Leal de Souza Neto) das competições Estaduais neste   a-
no, nas categorias sub15 e sub17.  

É nossa AABB cada vez mais inserida na Comunidade. 

O Presidente Altemir e o Vice de Esportes Flademir estiveram reunidos 
com representantes dos tenistas que reivindicaram melhorias nas qua-
dras com o firme propósito de reativar esta importante área do Clube. 
Como primeira medida foi convidado e aceitou o desafio de Coordenar 
o Departamento de Tênis, o Sócio Tiago Paz. Ficou acertado que será 
revitalizado a área das quadras de tênis, iniciando pela quadra 3 com a 
retirada do pó de brita, reposição do saibro e pó de tijolo. Os materiais 
necessários já estão sendo providenciados para o mais rápido possível 
começar os trabalhos. Já existe também tratativas para dispor de um 
Professor.   

Tiago Paz (foto), é um abebeano apaixonado pelo Tênis e está disposto 
a contribuir com a reativação deste esporte na AABB que já viveu mui-
tos bons momentos.  

A Diretoria acredita muito no trabalho que será Coordenado pelo Tiago. 

A Equipe Máster (40 anos) da AABB está participando do Torneio dos “Quarentinhas” do Palmeiras. O 
time da AABB já disputou uma partida contra a Equipe do Vila Nova e acabou perdendo pelo escore de 1 
a 0. Antes da 2ª partida a equipe Abebeana realizou um amistoso preparatório e empatou em 1 a 1 contra 
o time São José. Abaixo veja as próximas partidas do time da AABB.  

 

Próximas partidas: 

AABB X Ibirapuitã 

AABB X Centenário 

AABB X Honório Lemes 
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As geladeiras dos quiosques GRE-
NAL, 1º DE MAIO e DTG MA-
NO VÉIO receberam Plotagem 
(colagem adesivas), com intuito de 
identificar as geladeiras com os 
respectivos quiosques.  

No campo de futebol principal 
da AABB foi trocado um (01) 
poste de iluminação e recebeu 
novas lâmpadas de LED. 

Foi comprado e ins-
talado um (01) Pres-
surizador para colo-
car mais pressão na 
água que abastece os 
banheiros masculino 
e feminino da área 
da piscina, além do 
quiosque 1º de Maio. 


