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No dia 25 de janeiro, dando início ao calendário de eventos 2020, aconteceu a 1ª Festa do Hawaí! Os músi-
cos Zolá Duarte e Giovani Castilhos animaram a noite ao som de muito samba e pagode. Embora em pe-
queno número, quem esteve presente curtiu muito, dançando e se divertindo até a madrugada. Enquanto 

rolava a festa os Pequenos Arteiros divertiam a criançada!! Na página 06 mais imagens da Festa. 



Fevereiro:  

Dia 15 - Pré-Carnaval 

Dia 23 - Carnaval Infantil  

Março:  

Dia 08 - Dia Internacional da Mulher 

Dia 14 - 1ª Festa Italiana 

Dia 28 - JEMAB em São Borja 

2020 



Iniciou no mês de janeiro o  Torneio Interno de Verão de Futebol 7 da AABB. Mais de 60 atletas 
estão inscritos e divididos em quatro equipes, que receberam os nomes de BB Previdência 
(Verde), BB Seguros (Amarelo), BB Investimentos (Vermelho) e BB Consórcios (Azul). 
A fórmula de disputa é a seguinte: As 4 Equipes jogam entre si em turno e returno. Dentro do 
turno, depois do término da 1ª Fase, as equipes disputam as semifinais, respeitando o cruza-
mento olímpico, 1x4 e 2x3, sendo que os dois melhores colocados jogam pelo empate nas semi-
finais. Na final do Turno não existe melhor campanha, terminando empatado a partida ira para 
os pênaltis. Os campeões de cada turno jogam uma final única para saber quem é o campeão. 
Caso a mesma equipe ganhe os dois turnos ela será decretada a Campeã do Torneio.                     
O campeão do 1º Turno foi a Equipe BB Previdência (Verde), venceu pelo escore de 4 a 0 na 
final a Equipe BB Investimentos (Vermelho).  



No dia 19 de Janeiro aconteceu em Alegrete o I Torneio de Vôlei de 
Areia Sirius/Clube Sete. O evento foi realizado pelo time de Vôleibol 
Sirius em parceria com o Clube Atlético Sete de Setembro. Foram 
doze duplas masculinas das cidades de Alegrete e Manoel Viana. O 
primeiro lugar ficou com a dupla Abebeana Dill e Ernestino, o se-
gundo lugar com os também alegretenses Alemão e Dione e o ter-
ceiro lugar a dupla de Manoel Viana Afonso e Leonardo. Foi um fi-
nal de semana de muitas disputas e muito vôlei da melhor qualida-
de no Clube Sete de Setembro.  



O Grupo Escoteiro Honório Lemes, em parceria com a Associação Atlética Banco do Brasil, rea-
lizou neste sábado a segunda atividade da 30ª Colônia de Férias Comunitária de Alegrete. O 
projeto realizado a 30 anos pelo Grupo Escoteiro Honório Lemes, tem o objetivo oportunizar às 
crianças e jovens dos bairros, de forma gratuita, momentos de alegria e integração neste perío-
do que se encontram em férias. O desenvolvimento das atividades foi de forma lúdica, onde as 
crianças aproveitaram as férias, brincaram e com muita integração. Na conclusão, foi entregue 
um lanche festivo, organizado por voluntários e apoiadores em comemoração aos aniversarian-
tes. Nesta fase foram beneficiadas crianças do Bairro Nilo Soares Gonçalves e Vila Isabel. As 
atividades têm continuidade durante o mês de fevereiro.  

Colônia de Férias Comunitária do  
Grupo de Escoteiros Honório Lemes 





Cléber Xavier visita a AABB Alegrete 
No dia 02 de Fevereiro, o Alegretense Cléber Xavier, mais conhecido como “Clebinho”, esteve 
visitando as dependências da AABB Alegrete, juntamente com os familiares, onde foram convi-
dados pelos amigos sócios do clube, dentre eles o sócio e desportista Zamir Mahmud. 

Clebinho a muitos anos é Auxiliar do Técnico Tite, da Seleção Brasileira de Futebol e sempre 
que pode vem visitar seus amigos e familiares na cidade. 

Nas imagens abaixo, Clebinho juntamente com familiares e o Presidente da AABB Altemir Pe-
droso Ferreira. 




