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Mantendo a disposição 
de realizar melhorias que 
venham de encontro aos 
anseios de nosso quadro 

social, com um olhar   
especial as crianças a 

AABB concluiu a          
ampliação da pracinha, 
com colocação de mais 

bancos, nova iluminação 
com lâmpadas de led e 

construção de uma linda 
casa na árvore.  

Para alegria das crianças e pais, agora com um espaço mais amplo, 
com mais  comodidade e a casa na arvore como atração.  



 

Junho: 

22 - 2ª Festa Anos 60 

23 - Festa Junina 

 

 

2019 



No sábado dia 1º/06/2019, aconteceu no Ginásio do União a 1ª Taça União de Voleibol Misto. A Equipe 
da AABB Alegrete foi representada por duas equipes, a Equipe "A" composta pelos associados Ernestino 
Borges, Carlos, Rodrigo, Aricele Machado e Alemão e a Equipe "B" composta pelos associados Gibran 
F r a n z e n ,  S u l i  V i e i r a  Ma c h a d o  Ro s s a to ,  Ro b s on  e  C h i a r a  V a l s e c c h i . 
O time da AABB "B" ficou na quarta colocação, perdendo o terceiro lugar para a Equipe de Manoel Viana 
e a AABB "A" terminou a competição em segundo lugar, perdendo o título para a Equipe de Bagé. O Ti-

me da AABB "A" teve ainda a melhor levantadora do torneio, a atleta Dianefer.  

No mês de maio, a Escolinha de Futebol da AABB realizou amistosos contra a Escolinha da S.E. Real, tan-
to no futsal, quanto no futebol 7. No futsal, a Escolinha acabou perdendo na categoria sub 11 pelo placar 
de 12 a 9 (na foto a abaixo/direita, alunos da escolinha com o ex jogador do Inter Daniel Carvalho, que 
atualmente defende o Pelotas na Liga Gaúcha 3 no futsal). Já no futebol 7, na categoria sub7 e sub9, a 
AABB venceu a S.E Real pelo placar de 7 a 3 (sub7 e sub9 foto a abaixo/esquerda) e na categoria sub 13 
empatou em 3 a 3 com a Escolinha da S.E. Real. Os Professores Jamber da AABB e Rodrigo Gasolina da 

S.E. Real agradeceram a presença dos Pais nos amistosos. 



A equipe de futsal da AABB terminou neste mês de maio, liderando a chave A do Campeonato Citadino 
de Futsal com nove pontos. O time abebeano venceu as três primeiras partidas, 6 a 2 contra a Lazio, 6 a 2 
contra o Boca Jrs e 2 a 1 contra o Velha União. O campeonato agora retorna somente no mês de julho, 
da uma pausa agora para a 2ª divisão do Citadino. Ficará faltando apenas dois jogos para acabar a primeira 

fase, contra as equipes da AGN e Locomotiva. 

No dia 26 de maio, a AABB Alegrete / ELISEO’s Futsal, começou a caminhada na Liga Gaúcha 
de Futsal na categoria sub15. A AABB/Eliseo’s jogou  contra a Equipe do Real Itaqui, na cidade 
de Itaqui, e acabou perdendo pelo escore de 6 a 3. O próximo jogo será no dia 29 de junho con-
tra a Equipe Pumas da cidade de Horizontina.  

Já a sub17 estreia na competição dia 20 de junho, em casa, contra a Equipe SER Antônio Pra-
do. 



O grupo Escoteiro Honório Lemes, conveniado e parceiro da AABB Alegrete, realizou no Bairro 
Capão do Angico mais uma edição do Projeto Rua do Lazer Escoteiro, que consiste na realiza-
ção de uma boa ação com atividades de integração, apresentações artísticas e ao final foi servi-
do um lanche a todas as crianças presentes. 

A atividade faz parte da aplicação do método escoteiro que consiste no incentivo aos escoteiros 
a prática da boa ação e o envolvimento com a comunidade. 

No dia 29 de maio o Presidente Altemir Pedroso     
Ferreira e o Gerente Administrativo da AABB Alegrete 
Flávio Soares, estiveram visitando a AABB Uruguaia-
na. O Presidente da AABB Uruguaiana Everton Ango-
nese e a Secretária Natalia Lazzari recepcionaram os 
abebeanos alegretenses. 

A visita aconteceu para a troca de informações sobre 
o novo sistema que esta sendo implantado nas maiori-
as das AABB’s, dentre outros temas. 

A AABB Alegrete agradece a receptividade dos ami-
gos da AABB Uruguaiana. 



No mês de maio foram entregues 
os EPI’s para os funcionários da ma-
nutenção e limpeza da AABB. 

Foram entregues os materiais obri-
gatórios para a função, como luva 
nitrílica, luva de poliuretano, botinas 
de borracha, óculos de proteção e 
protetor auricular. Foi entregue 
também 01 calça para cada, que não 
é EPI obrigatório. 

Está em andamento uma importante obra. A quadra nº 1 do tênis receberá piso de concreto que 
viabilizará a sua utilização também por outras modalidades esportivas além do tênis, como por 
exemplo futsal. A obra está dividida em seis etapas: 1ª etapa: preparação do terreno com colo-
cação de pó de brita; 2ª etapa: lona e malha de ferro; 3ª etapa: concretagem; 4ª etapa: espalhar 
e aplainar concreto; 5ª etapa: polir e corte para dilatação do concreto; 6ª etapa: pintura.  

No mês de maio foi adquirido 02 
fornos micro-ondas, um para o 
DTG e outro para o Salão Social. 

 


