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No mês de Outubro aconteceu a 7ª Edição do Torneio Outubro Rosa, o tradicional torneio da 
AABB, onde o clube arrecada alimentos para doar para a Liga Feminina de Combate ao Câncer 
do Alegrete. Neste ano teve a Disputa no Futebol 7 nas categorias sub 09 e sub 14. Na catego-
ria livre e as modalidades Tênis e Vôlei ainda não foram concluídas devido as condições climáti-
cas desfavoráveis e divulgação será na próxima edição. 

No dia 05 de novembro, aconteceu a entrega dos alimentos, onde estevam presentes represen-
tando a Liga a Atual Presidente Helena Carlesso dos Santos, a Vice Presidente Marta Regina 
Rodrigues Izolan e a futura Presidente da Liga Citania Bruscato de Lima Kiefer, estavam presen-
tes também o Gerente do Banco do Brasil Ronaldo Fraga Veit, o Presidente da AABB Altemir 
Pedroso Ferreira, o Jornalista Nilson Gomes (Expresso Minuano) e os funcionários da AABB. 

Foram entregues para a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete 460kg de alimentos. 



Novembro:  

Dia 21 - Coquetel de Abertura Temporada 
de Piscinas 

Dia 23 - Abertura Temporada de Piscinas 

 

Dezembro:  

Dia 1º - Festival do Sorvete 

Dia 25 - Natal 

Dia 31 - Reveillon 

2019 

A Diretoria da AABB Alegrete em-
possou como Diretor do Departa-
mento de Futsal, o sócio Rinaldo 
Marçal Arrussul, mais conhecido 
como “Nadinho”. 

Nadinho tem um extenso currículo 
no futsal, principalmente pela equi-
pe da SE Real, onde jogou diver-
sos campeonatos municipais e a 
nível estadual. 

O novo Diretor do Departamento 
ficará responsável pela parte orga-
nizacional da modalidade no clube. 



A equipe Alegretense conquistou a classificação de maneira heroica frente ao melhor time de 
Futsal do mundo, a ACBF de Carlos Barbosa!! 
No tempo normal a ACBF fez o escore de 6 a 0 e na prorrogação o time Alegretense fez 5 a 1. 
Agora a AABB/Eliseo's enfrentará o vencedor entre o confronto de ADS (Sananduva) ou ASAF 
(Santo Ângelo) na grande final estadual!!  

AABB/ELISEO'S ESTÁ NA FINAL ESTADUAL SUB 17!! 



No sábado dia 26 de outubro, aconteceu o 7º Torneio Outubro Rosa 2019 na categoria sub 09. 
Participaram as escolinhas da AABB, Real e Maritimo. O campeão foi a equipe da S.E. Real, em 
2º lugar o Maritimo e em 3º lugar a AABB. 
O artilheiro da competição foi o atleta João Ernesto Refatti e a defesa menos vazada foram os 
goleiros João Parede e Kaio Klering, ambos atletas do Real.  



 

No dia 12 de outubro, dia da criança, a AABB Alegrete realizou a 7ª edição do Torneio Outubro 
Rosa na categoria sub 14. Participaram as Equipes da AABB, Real, AEC, Ser Ceva e Planap 
(Quaraí). 
A final foi entre as equipes do Real e AEC, e terminou em 1 a 0 para a AEC, sagrando-se assim 
a Campeã da competição!! 
O artilheiro da competição foi o atleta Izaque da equipe do Real e a defesa menos vazada foi da 
equipe da AEC.  



AABB Alegrete é bronze e traz dois destaques do 
Torneio Vianense de Vôlei Misto 

No dia 27 de outubro, foi realiza-
do na cidade de Manoel Viana, o 
Torneio Vianense de Vôlei Misto, 
disputado no Ginásio Tarcísio 
Colpo e premiou as três melhores 
equipes, além dos destaques in-
dividuais.  Na primeira semifinal, 
a AABB/Alegrete foi derrotada 
pelo IFF, por 30 a 26. Na outra 
semi, o time alegretense do Sirius 
perdeu para o time “B” de Manoel 
Viana, por 30 a 28. Na disputa 
pelo terceiro lugar duas equipes 
de Alegrete. Melhor para a AABB, 

que fez 30 a 28, e ainda levou dois destaques individuais. Melhor ataque com a atleta Aricele Machado, e 
melhor saque com Jaqueline Holzschuh. O campeão foi o time do IFF, que venceu Manoel Viana, na gran-
de final do torneio.  

 

No dia 26 de outubro aconteceu o 3º Encontro dos Funcionários do Banco do Brasil (Agência e 
CESEC), onde durante o dia foi realizado uma mateada na AABB Alegrete e durante a noite 
teve petiscos e musica ao vivo no 23 Pub Bar. O evento foi organizado pelo Aposentado do 
B.B. Jose Airam Baialardi Vasconcelos.  

Esteve presente no evento também, o aposentado do B.B. Júlio Magno, conhecido como Mano 
Véio e que deu origem ao nosso DTG. 



Encontro de Amigos Motociclistas na AABB 

No dia 27 de outubro, aconteceu o 
Encontro dos Amigos Motociclistas 
na AABB.  

Aos finais de semana, o grupo de 
amigos se reúne para fazer um 
churrasco nos quiosques do clube, 
sempre com a organização do Ex 
Presidente da AABB e Aposentado 
do Banco do Brasil João Batista Pa-
dula. 

DIA DA CRIANÇA 
No dia 12 de outubro aconteceu o Dia da Criança na AABB. A criançada aproveitou para brin-
car juntamente com os nossos parceiros Pequenos Arteiros, e na pracinha do clube. Foi uma 
tarde muita divertida!! 



A partir de agora no clube ha-
verá placas proibindo a tele-
entrega de bebidas na área 
interna do clube. 

O clube possui Bar e caso preci-
sem de bebidas, somente conta-
tar a “Gringa”, ecônoma respon-
sável pelo bar da AABB. 

Ângela (Gringa) -   9 9106-1844. 

Foram realizadas melhorias na área da piscina, para receber os associados para a temporada 
2019-2020.  

Placa de Identificação 
do Grupo Escoteiro Ho-

nório Lemes. Para entrar 
em contato com o grupo de 
escoteiros falar com o Adão 
Roberto pelo fone (55) 9 
9990-0039.  

 


