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Começou as Olimpíadas de Integração da AABB Alegrete, competição esta realizada somente entre os 
associados do clube. A primeira modalidade a ser disputada é o Futebol 7, de 29 de maio a 21 de junho 
de 2018. A competição formada pelas 4 equipes (Ar, Água, Terra e Fogo) será em turno e returno, 
todos contra todos e os dois campeões dos turnos se enfrentam na final. Se uma mesma equipe for cam-
peã dos dois turnos será a campeã da competição. Os resultados da 1ª Rodada ficaram assim: 

1º Turno / 1ª Rodada: (29/05) 
Equipe Ar 6 X 3 Equipe Terra  
Gols: Amin (2x), Rennan Lanes de Menezes (2x), Flávio Suárez e Zeca Marçal (1x) Equipe Ar / Andre Ceroli-
ni, Diogo Pereira Da Silveira e Vinícius Vasconcelos Sampaio (1x) Equipe Terra; 

Equipe Água 3 X 0 Equipe Fogo 
Gols: Rodrigo Dorneles Severo (1x) e Matheus Marchezan (2x) Equipe Água; Cartão Amarelo Lucas Mel-
lo Equipe Fogo; 

Próximas rodadas 1º Turno:    
 

1º Turno / 2ª Rodada: (12/06)   1º Turno / 3ª Rodada: (14/06) 
Equipe Ar  X  Equipe Água   Equipe Água X  Equipe Terra 
Equipe Fogo X Equipe Terra   Equipe Ar X Equipe Fogo 
 
Rodadas 2º Turno:  
 
2º Turno / 1ª Rodada: (19/06)  2º Turno / 2ª Rodada: (21/06)  2º Turno / 3ª Rodada: (26/06) 
Equipe Ar  X  Equipe Terra  Equipe Ar X  Equipe Água  Equipe Água X  Equipe Terra 
Equipe Água X Equipe Fogo  Equipe Fogo X Equipe Terra  Equipe Ar X Equipe Fogo 
 



 
Junho: 
16 - Festa do Dia dos Namorados 
17 - Festa Junina 
23 - II Olimpíadas: Bocha, xadrez e botão na 
Sociedade Italiana 
 
Julho: 
II Olimpíadas 



No dia 12 de maio, os atletas que participaram da JEMAB 2018 que ocorreu em São Pedro do 
Sul, confraternizaram juntamente com seus familiares, no CTG da AABB Alegrete. O Presidente 
do clube Altemir Pedroso Ferreira agradeceu aos atletas por representarem a AABB Alegrete na 
jornada e ressaltou a importância das equipes se manterem organizadas e unidas durante o res-
tante do ano. 

         Abaixo fotos do Jantar:  

Dando seqüencia as melhorias planejadas em relação ao aspecto visual do clube para quem passa pela  
Avenida Tiaraju, realizamos a pintura com o logo oficial do clube no paredão da casa velha e adicionamos 
uma iluminação adequada, dando assim uma repaginada naquele local. Ficou muito bacana. 

Visão noturna 



Realizamos o conserto do 
¨tratorzinho” que  será utilizado    
exclusivamente para o corte de    
grama nos campos de futebol 

Adquirimos este pula-pula que será utili-
zado em eventos do Clube que já tem 
data de estréia na festa junina dia 17 

Adquirimos uma serra tico tico  

Adquirimos e colocamos nova porta no Quiosque Padel e 

uma porta maior na cozinha do Salão Social 

Instalamos mais uma luminária em frente 
ao salão social melhorando               

sensivelmente a iluminação deste local 



A AABB dispõe agora do Espaço PET, atendendo a solicitação de associados. Este espaço se 
encontra ao lado do Chimarródromo e foi criado para possibilitar o ingresso de cãezinhos de es-
timação. No local consta uma placa com orientações para uso do espaço, portanto, leiam atenta-
mente e aproveitem mais esta opção que nosso Clube a partir de agora oferece!! 



Depois da recente ampliação do Quiosque 1º de Maio, agora foi construído uma pracinha com brinque-
dos junto ao local. Agora as famílias que irão fazer o seu churrasco, poderão estar com seus filhos brin-
cando nas proximidades do quiosque, que agora também dispõe de uma geladeira e que em breve contará 
também com banheiro já em fase de construção. Esbanjando confiança, otimismo e euforia a cada nova 
realização, o Presidente Altemir, diz que apesar das ADVERSIDADES (inimigo na trincheira) vem superan-
do todos os OBSTÁCULOS e conduzindo seu trabalho como Presidente da AABB com muita responsabi-
lidade, seriedade e vontade de melhorar cada vez mais 
os espaços destinados a família abebeana. Cada melho-
ria, obras ou aquisições são pensadas única e exclusiva-
mente no sentido de oferecer condições apropriadas e 
confortáveis para que nossos associados tenham a  
possibilidade de usufruírem ao máximo nosso Clube.  
O trabalho tem sido muito intenso e envolve todas as  
áreas do Clube, o que tem tornado nossa AABB cada 
vez mais bonita, agradável e alvo de muitos elogios, 
aos quais agradecemos em nome de toda a Diretoria e 
de nossos ¨craques¨ que compõe a Equipe de funcioná-
rios da AABB Alegrete. 


