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No dia em que se celebra a força, determinação, garra e independência conquistada pelas mulheres 
ao longo dos anos, a AABB Alegrete reuniu em seu salão social associadas e convidadas para uma 
justa homenagem onde cada momento foi pensado cuidadosamente para agraciar cada mulher que 
se fez presente.  Em um belo brinde e com a entrega de uma rosa vermelha, todas puderam come-
morar juntas a alegria deste dia. Na sua mensagem, o Presidente Altemir disse que em nome das 
1.402 mulheres sócias e dependentes de sócios que fazem a AABB um clube com mais brilho e vida, 
homenageava todas as mulheres. Através de dados ressaltou que ainda há muito a ser feito em rela-
ção ao cuidado e proteção das mulheres. A equipe AABB contou com a colaboração da ONG Amo-
ras representadas pela sua Presidente Evelise Leonardi, Letícia Rosso, Maira da Silveira Marques, 
Quellen Daniela da Silveira Pereira e Guiliana Rafaela Souza Silveira que fizeram uma explanação 
sobre suas ações em relação as vítimas de violência e expuseram fotos de algumas das mulheres 
atendidas.  Abrilhantando ainda mais o evento, tivemos a música com Rosso e Geraldine. Em nome 
da equipe de festas da AABB agradecemos a presença de todas e a participação especial das funcio-
nárias do clube que contribuíram para o sucesso do evento. 

Autoridades presentes no evento: 

Excelentíssima senhora Promotora da vara da infância e da juventude Luiza Trindade Losekann 

Excelentíssima senhora Juíza da 1 vara civil Marcela Pereira da Silva 

Sra.  Vereadora Maria do Horto Loureiro Salbego 

Sra.  Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município Marcia Iara da Costa Dornelles 

Sra. Secretária de Meio Ambiente Gabriella Gonçalves Segabinazzi 

Sra. Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social Iara Caferatti Gonçalves Fagundes 

Convidadas especiais presentes no evento: 

Representante da Brigada Militar Sra. Luciane Zoti 

Representante dos Escoteiros Sra. Cynara Pereira Ramos 

Representante da OAB Sra. Liara Munoz 

Representante da Polícia Civil Sra. Débora Prestes 



Março:  

Dia 28 - JEMAB em São Borja 

 

Abril:  

Dia 12 - Páscoa 

 

2020 



Iniciou no mês de janeiro o  Torneio Interno de Verão de Futebol 7 da AABB.       
Mais de 60 atletas se inscreveram e foram divididos em quatro equipes, que recebe-
ram os nomes de BB Previdência (Verde), BB Seguros (Amarelo), BB Investimentos 
(Vermelho) e BB Consórcios (Azul).                                                                                           
A fórmula de disputa fio a seguinte: As 4 Equipes jogaram entre si em turno e retur-
no. Dentro do turno, depois do término da 1ª Fase, as equipes disputaram as semifi-
nais, respeitando o cruzamento olímpico, 1x4 e 2x3, sendo que os dois melhores co-
locados jogaram pelo empate nas semifinais. Os campeões de cada turno jogariam 
uma final única para saber quem seria o campeão, porém a Equipe BB Previdência 
venceu os dois turnos e sagrou-se a grande Campeã do Torneio.  No  1º Turno  a 
Equipe BB Previdência (Verde), venceu pelo escore de 4 a 0 na final a Equipe BB 
Investimentos (Vermelho) e no 2º Turno venceu a Equipe BB Seguros (Amarela) pe-
lo escore de 3 a 2. O Artilheiro da competição foi Rennan Lanes de Menezes e a De-
fesa Menos Vazada foi Eder Augusto Santana Mendonça e Alexandre Mota de Al-
meida. 







No dia 15 de Fevereiro aconteceu o Pré Carnaval da AABB, onde os associados puderam pular ao som 
do DJ Fagner onde teve 04 caixas de cerveja liberada. 

Já no dia 23 de Fevereiro o já tradicional Carnaval Infantil da AABB, contou com os Pequenos Arteiros 
que divertiram a criançada e o som ficou por conta de Helio Estaleiro. 



O Grupo Escoteiro Honório Lemes, com sede e em parceria com AABB Alegrete, realizou o 
lançamento das programações de 2020, no dia 7 de março na AABB, através de atividades edu-
cativas, práticas, lúdicas, em contato com a natureza e agradáveis a todos. A atividade foi um 
sucesso! Compareceram crianças de vários bairros da cidade. Durante a cerimônia, contou  
com a saudação do presidente da AABB e  diretoria do Grupo Honório Lemes. Foi realizada 
uma linda integração entre todos, finalizando com um lanche festivo. O Grupo Honório Lemes, 
conta com vários voluntários comprometidos e responsáveis com o trabalho social. Atende cri-
anças e jovens a partir dos 6,5 anos, com atividades  todos os sábados das 14 às 17 h, no ane-
xo a AABB ( ao lado da Escola Lauro Dorneles). Maiores informações através do fone (55) 
99956-6385. Neste ano o grupo completa 30 anos de atividades e cidadania! 




