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Liga de Futebol Amador de Alegrete 

Categoria 50 anos 

                  Primeira Fase 

* Corinthians 1 x 2 Nacional/AABB 

* Nacional/AABB 3 x 1 União 

* Sindicato 2 x 0 Nacional/AABB 

* Nacional/AABB 3 x 2 Grêmio  

* Roma 0 x 3 Nacional/AABB 

                     Semifinal 
*União 0 x 0 Nacional/AABB         
  Pênaltis 2 x 4  

  Final 

* Nacional/AABB 1 x 0 Sindicato 

No dia 11 de fevereiro a equipe de futebol da AABB sa-
grou-se campeã no Campeonato da Liga de Futebol Ama-
dor de Alegrete na categoria 50 anos. 
O time da AABB venceu a final no Estádio Farroupilha a 
equipe do Sindicato F.C. pelo escore de 1 a 0. 
A final deveria ter ocorrido no dia 04 de fevereiro, po-
rém a partida foi interrompida aos 29 do 2º tempo devi-
do ao temporal que caiu na cidade e a partida já estava 1 
a 0 para a AABB. 
No dia 11 as duas equipes voltaram a se encontrar para 
jogar os minutos restantes da partida, confirmando o pla-
car para a nossa equipe e garantindo assim mais um título 
para o nosso clube. A festa rolou solta depois do apito 
final onde houve confraternização dos atletas, familiares e 
torcedores, nas dependências do clube. 
A AABB participou da competição em parceria com o 
Nacional Futebol Clube e também com o time base que 
joga as competições da Fenabb.  

A AABB Alegrete parabeniza todos os atletas que 
se empenharam nesta competição e aos associados 
que também fazem parte desta conquista!!! 



 

O mês de fevereiro mais uma vez teve 
carnaval infantil, afirmando-se em nosso 
calendário de eventos. 

As equipes que irão participar da JEMAB 
em Santiago no próximo dia 18 estão em 
ritmo acelerado de preparação. A expec-
tativa é de alcançar excelentes resulta-
dos. Motivação não tem faltado. Na próxi-
ma edição acreditamos que divulgaremos 
nossas conquistas. 

Parabéns aos atletas da equipe super-
master que em parceria com a equipe do 
Nacional conquistou o título de CAMPEÃ 
do campeonato organizado pela Liga de 
futebol amador de Alegrete. Um título iné-
dito, fruto de muito trabalho e dedicação. 

Forte abraço. 

Março: 
18 e 19 - JEMAB 2017 em Santiago 
 26 -  Projeto criança Feliz 
Abril:   
16 - Páscoa 
Maio:  
1º –  Dia do Trabalhador e 55 anos da AABB  

Presidente: Altemir Pedroso Ferreira 

Vices: 
Financeiro: Teresa Pedron Wancura                                                           
Administrativo: Nilson José Finoketti                 
Social: Lisiane de Oliveira Comin               
Esportivo: Marco Raul Goulart      
Patrimônio: Fabrício Leães de Almeida         
Marketing: Joseane Martinuzzi Ibaldo 
Suplentes 
Elias Eduardo Moraes Munhoz                                                                     
Jefferson Amim Chaves Abdelhay 

Diretores de Departamentos: 

Futebol: Vicente Ribeiro do Amaral                 
Futebol Supermáster: Paulo V. Salbego    
Futsal: Eliseo Leal de Souza Neto                   
Tênis: Henrique Camargo de Assis            
Padel: Ciro Ferreira Baialardi                      
Planejamento: Juliani dos Santos Krug  
Aposentados: José Airam B. Vasconcelos 
Conselho Fiscal: 
Titulares: 
Paulo Ricardo Ancinello dos Santos                                               
Luiz Mario Dias Madeira                                                     
João Carlos Piovesan 
Suplentes: 
Gilberto Viana dos Santos                           
Jean Carlos Trindade Molinari 
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A escolinha da AABB está de volta!! A equipe 
que irá disputar a Jemab em Santiago na moda-
lidade Fut7 mirim já está se preparando para a 
competição. 
Esta categoria vai jogar pelo 4º ano seguido o 
torneio realizado pela Fenabb. Participou nas 
edições de 2014 (onde sagrou-se campeã), 
2015 (3º lugar) e 2016 (caiu na primeira fase). 
Para este ano a Escolinha conta com novos 
Professores, Prof. Alexandre Mota e Prof. Ale-
xandre Bohrer. 

A atual bicampeã da Jemab na modalidade futsal vai 
defender o título novamente na cidade de Santiago. 
Para este ano houve reformulação na equipe, subindo 
alguns jovens para o time principal, juntamente com a 
equipe base que permaneceu do ano passado. 
A aposta é em um elenco renovado, jovem e no con-
junto, para defender mais uma vez o título. 
O Prof. Eliseo Leal irá comandar a equipe para este 
novo desafio!! 

A AABB Santiago sediará nos dias 18 e 19 de março a 44ª Jornada Esportiva Regional entre 
AABB’s (JEMAB). A expectativa da organização é que participem mais de 400 atletas da nossa re-
gião. 
Serão disputadas 08 modalidades: Futebol 7 nas categorias Mirim, Adulto, Máster e Super Máster, 
Futsal, Vôlei de Areia 4 X 4 Misto, Vôlei de Areia duplas (Fem/Masc), Sinuca e Bocha. Veja a seguir 
como as equipes de Alegrete estão se preparando. 

Depois de muitos anos sem competir na modalidade, a 
AABB Alegrete volta com força total na Jemab em Santia-
go, na modalidade Bocha.  
Os atletas Carlos Jesus Carvalho de Menezes (o Quarta-
feira), o casal Elso e Elaine Pozzebon e Valdecir Batistela 
serão os responsáveis por representar o nosso clube nes-
ta modalidade em que já fomos campeões a muitas Jemab’s 
atrás. 
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A equipe de futebol 7 adulto vai para Santiago com o 
objetivo de chegar as finais. 
O time base permaneceu para esta JEMAB e houve a 
inserção de mais alguns atletas oriundos do futsal para 
reforçar a equipe.  
Com o mesmo treinador Jeferson da Rosa, que levou 
a equipe a semifinal em 2015, o time de fut7 sonha 
alto nesta Jemab!! 

A equipe de futebol 7 Máster vai para Santiago com al-
guns remanescentes da Jemab do ano passado e conta 
com mais alguns atletas que subiram de categoria este 
ano. 
A equipe tem tudo para realizar uma ótima competição e 
conquistar o tão aguardado “caneco”!! 

 

A equipe de futebol 7 Super Máster é a aposta do clube para 
este ano em Santiago.  
Depois de conquistar um título inédito, de campeão na cate-
goria 50 anos no futebol amador da cidade, o objetivo agora 
é conquistar o título nesta Jemab. 
O time conta pelo 4º ano seguido com a mesma equipe e 
vem adquirindo ao longo do tempo entrosamento e experi-
ência nas competições como a Jemab, que é de “tiro curto”. 

Na modalidade Sinuca a AABB Alegrete será nova-
mente representada pelo atleta Fabrício Leães.  
O clube vem sendo representado já há vários anos 
nesta modalidade e vem para mais uma Jemab com 
intuito de fazer bonito. 
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       No dia 26 de Fevereiro aconteceu na AABB, o já tradicional carnaval infantil do clube.  Ao som do 
DJ Franklin de Lima, todos pularam e se divertiram muito neste carnaval! Muitos confetes e serpentinas 
fizeram a alegria da criançada. Veja a baixo algumas das fotos do evento.. 

    Agora a AABB Alegrete conta com aulas de fute-
bol para a criançada, com a supervisão dos professo-
res Alexandre Mota e Alexandre Bohrer  Sobrinho.  
São aulas em turnos variados para que todos possam 
participar das atividades elaborados pelos professo-
res!  

No turno da manha o horários são:  

Terça e Sexta ás 09:30 Hs 

No turno da tarde os Horários são: 

Terças e Sexta ás 16:00 hs 

E aos Sábados as 10:00 hs  

O valor da inscrição é R$ 35,00 para Sócios e  

                                 R$ 50,00 para Não Sócios 
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            Chimarródromo AABB  
 A AABB Alegrete disponibiliza aos associa-
dos um amplo espaço, para os amantes da 
erva mate, a intenção é incentivar o conví-
vio através das rodas de chimarrão.  

Reforma da churrasqueira ao lado do 
campo de futebol! 

Compra de um novo motor para a piscina grande 


