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Neste 1º de Maio a AABB Alegrete comemorou o Dia do Trabalhador e também os 57 anos do clube!! 
Na ocasião foi servido um 
Churrasco para os funcioná-
rios da ativa e aposentados 
do Banco do Brasil e também 
os funcionários da AABB e 
familiares. No dia anterior ao 
evento, teve também a festa 
em homenagem ao aniversá-
rio do clube, aberto a todos 
associados para comemorar 
esta data tão significativa para 
o clube. Nos dois dias HE-
MERSON & BANDA fez 
aquele baita som para animar 

os presentes. 
O Presidente Altemir Pedroso Ferreira 
agradeceu a presença de todos e tam-
bém ao amigo e sócio Olimpio Pintos 
Alves por estar sempre apoiando os 
eventos no clube. Ressaltou ainda a im-
portância de todos os Presidentes que 
administraram o clube e também a to-
dos aqueles que fizeram parte em al-
gum momento nas diretorias em ges-
tões passadas.   

 

Na página 06 veja mais imagens 
da festa. 



Maio: 

Torneio de Aniversário da AABB (Fut7 e 
Tênis) 

III Olimpíadas de Integração 

 

Junho: 

19 - 2ª Festa Anos 60 

2019 



No dia 04 de maio a AABB Alegrete (cat. 40 anos) classificou para as Quartas de Final do Torneio do 
Palmeiras. A AABB venceu a Equipe do União com os gols de Belo, Xico e Marino. Mas nas quartas de 
final a AABB enfrentou a forte equipe do Fluminense e acabou perdendo pelo escore de 2 a 1. O gol 
abebeano foi feito pelo atleta Rodrigo Severo. 
A Diretoria da AABB agradece todos os atletas que representaram muito bem o clube no 1º Torneio 
que a AABB disputa no futebol de campo. 

Resultados: 
Primeira Fase 
AABB 0 x 1 Vila Nova 
AABB 0 x 1 Centenário  
AABB 0 x 1 Ibirapuitã  
AABB 1 x 1 Tinga 
AABB 1 x 0 Honório 

AABB 3 x 1 Masgrau 

Oitavas de Final 

AABB 3 x 0 União 

Quartas de Final  

AABB 1 x 2 Fluminense 

A Equipe de Futsal da Aabb Alegrete esteve no dia 17 de abril, com a turma 51 do Colégio Raymundo Carvalho, juntamente 
com a Professora Michele Pedroso. O time de futsal abebeano conversou com os alunos, mostrou os dois últimos troféus 
conquistados (Tricampeão Citadino e Tricampeão JEMAB) e realizou atividades práticas do futsal. Estiveram representando a 
equipe o Auxiliar Técnico Flávio Soares e os atletas Rodrigo Severo (Rodriguinho), Gabriel Dembogurski (Bibis) e João Fer-
nando Martins(Nando). 

A Aabb Alegrete agradece o convite da Prof. Michele e também pela oportunidade de interagir com essa galerinha fera!!  



No sábado dia 27 de abril a Equipe de Futsal da AABB jogou um amistoso contra a S.E. Real 
(representante da cidade na Liga Gaúcha 3) e venceu pelo placar de 4 a 3. Os gols da AABB foram marca-
dos por Rodinelli, Nathan, Maurício e Zeca.  

Agora a equipe de futsal da AABB se prepara para buscar o tetracampeonato do Citadino de Futsal. O 
campeonato começa dia 13 de maio e a AABB por ser a atual campeã realizará o jogo de abertura da 
competição contra a Equipe da Lazio. Este ano, pela primeira vez o Citadino terá duas divisões e a AABB 
por ser a atual campeã está entre as 10 equipes da 1ª Divisão. 

As equipes ficaram divididas assim nas chaves:  

Chave A: AABB, AEC, Atlas, Celtic e Point 10 Lancheria; 

 

 

 

Chave B: Lazio, Boca Jrs, Velha União, Locomotiva e 
AGN; 



No dia 15 de abril, teve um temporal em Alegrete e acabou fazendo alguns estragos no clube, derruban-
do árvores e muitos galhos e também destelhando o Quisoque 1º de Maio e o Salão Social, além de der-
rubar um dos postes do campo de futebol. Todas as áreas afetadas já foram arrumadas. 




