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No dia 07 de fevereiro a AABB pro-
moveu mais um baile de carnaval in-
fantil, festa esta que o nosso clube 

vem realizando todos os anos.  

Além das crianças, os pais também 
caíram na folia com as tradicionais 

marchinhas de carnaval. 

A criançada brincou e pulou ao som 

do DJ Fagner.  



 
 

 

 

Março: 

Dia 20 - Encerramento da temporada de pisci-
nas 15/16 

Abril: 

Dias 9 e 10 - JEMAB 2016 

Maio: 

Dia 1º - Dia do Trabalhador e Aniversário da 
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DIRETORIA 

 

Agora falta muito pouco para nossa AABB 

sediar o grande e esperado evento esporti-

vo que reúne centenas de atletas e serve 

também para o reencontro de  colegas e 

amigos. 

Vem ai a JEMAB 2016!!!! Prestigie!!!                                                                         

Além dos 2 campos de futebol e da quadra 

de areia (vôlei) da AABB, contaremos com 

as parcerias da Sociedade Italiana 

(cancha de bocha), Sindicato dos Bancá-

rios (2 campos de futebol) e Ginásio de 

esportes Oswaldo Aranha (futsal).  

Um forte abraço. 
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Homenagem da AABB ao 

Dia Internacional da Mulher 
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A AABB Alegrete sediará nos dias 09 e 10 de abril a 43ª Jornada Esportiva Regional entre 
AABB’s (JEMAB). A expectativa da organização é que participem mais de 400 atletas da 

nossa região. 

Serão disputadas 08 modalidades: Futebol 7 nas categorias Mirim, Adulto, Máster e Super 
Máster, Futsal, Vôlei de Areia 4 X 4 Misto, Sinuca e Bocha. Veja a seguir como as equipes 

estão se preparando. 

A atual campeã da competição em Ro-
sário do Sul está treinando forte para 

mais uma JEMAB.  

A equipe conta com novo treinador, 
porém a base da equipe é a mesma para 

este ano. 

O time vem forte em busca do bicam-

peonato da competição. 

A gurizada da AABB fez bonito nas duas 
últimas competições. Na cidade de São 
Pedro sagrou-se campeã estadual e ano 
passado na cidade de Rosário do Sul 
ficou entre as quatro melhores do esta-

do. 

A gurizada vem muito competitiva no-

vamente para esta JEMAB. 
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A equipe de futebol 7 adulto vem comple-

tamente modificada para este ano. 

Permaneceram apenas 06 atletas da     
JEMAB em Rosário do Sul, em que ficou 

entre as quatro melhores.  

Esse ano a promessa é de brigar pelo títu-

lo da competição. 

A equipe Máster da AABB vem com a 

mesma base para este ano. 

Novos atletas estão fazendo parte da   
equipe e prometem competir de igual pa-

ra igual contra as outras equipes. 

A equipe Super Máster da AABB vem 

com a mesma base para este ano. 

Em Rosário do Sul a Equipe chegou até a 

semifinal.  

Para esta JEMAB a idéia é chegar na final 

para disputar o título. 
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Dia 13 de fevereiro a AABB Alegrete participou da Ação Nacional de Combate ao Aedes 
Aegypti. Esta campanha teve como objetivo vistoriar as AABB’s de todo país, para eliminar 
qualquer possibilidade de foco do mosquito que transmite a Dengue, Febre Zika e a Chikun-
gunya. A FENABB e o Banco do Brasil estiveram juntos engajados nesta campanha. Funcio-
nários da AABB, Gerente da Agência José Ademir Dick e sua esposa Solange Ritter fizeram 

parte desta ação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chikungunya_virus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chikungunya_virus
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