
AABB ALEGRETE 

Av. Ibicuí, 895, Bairro Ibirapuitã, CEP 97546-000 -  Alegrete/RS - Telefone: (55)3422-3688 –Whatsapp (55) 9 9725-3008 

E-mail: aabb_alegrete@hotmail.com - Facebook: www.facebook.com/aabbalegrete.alegrete 

AABB ALEGRETE 

Av. Ibicuí, 895, Bairro Ibirapuitã, CEP 97546-000 -  Alegrete/RS - Telefone: (55)3422-3688 –Whatsapp (55) 9 9725-3008 

E-mail: aabb_alegrete@hotmail.com - Facebook: www.facebook.com/aabbalegrete.alegrete 

No dia 04 de outubro a AABB venceu o 4º título municipal de futsal contra a excelente equi-
pe do Velha União. A decisão foi acirrada e digna de uma final, onde mais de 500 pessoas 
puderam acompanhar no Ginásio Osvaldo Aranha.                                                             . 
A AABB teve a frente no placar por duas vezes, mas acabou cedendo o empate para o Ve-
lha União, e assim a decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades alternadas, o goleiro da 
AABB Celo defendeu o pênalti e Jacão confirmou o TETRA para o time abebeano. 
Os Campeões da Aabb Alegrete: Atletas - Celo Vasquez, Luiz Claudio L C, Rodrigo Severo, 
Vaguinho, Jacão, Rodinele, Vini, Zeca, Nando, Rennan Lanes de Menezes, Carlos Alberto, 
Nathan, Valdo Saldanha, Mauricio, Boquinha, Willi, Bibis, Leo Tessele e Matheus. Comis-
são Técnica - Treinador Amim Abdelhay, Auxiliar Flávio Suárez, Prep. de Golei-
ros Fernando Nascimento, Marketing e Eventos Cleomar Ceroline e por último, mas não 
menos importante, o Presidente da AABB 4 vezes campeão do Citadino do Alegrete Altemir 
Pedroso Ferreira.                                                                                            .                             
A diretoria agradece a todos que participaram de uma forma de outra, ajudando nos basti-
dores, aos torcedores e também aos familiares que estiveram sempre presentes.                                    
. 
#AABBMAISQUEUMCLUBE #FAMÍLIAAABB #AABBÉTETRA  



Outubro:  

Dia 12 - Dia da Criança 

Torneio Outubro Rosa 

 

Novembro:  

Dia 16 - Festa de Kerb’s  

Dia 22 - Coquetel de Abertura Temporada 
de Piscinas 

Dia 23 - Abertura Temporada de Piscinas 

2019 



Nos dias 27, 28 e 29 de Setembro, 
a equipe de futsal da AABB repre-
sentou a cidade e região na Jorna-
da Esportiva Estadual de AABB´s 
na cidade de Porto Alegre/RS. A 
equipe Alegretense venceu a pri-
meira partida da AABB Caxias pe-
lo escore de 4 a 2 e na segunda 
partida empatou contra a AABB 

de Erechim por 1 a 1.  

Na semifinal acabou eliminada pela 

AABB de Ijuí pelo escore de 2 a 1. 

A AABB/ Eliseo’s Futsal está a um jogo 
das semifinais na categoria sub 17 da 
Liga Gaúcha de Futsal. 

No sábado dia 05 de outubro, a equipe 
comandada pelo Professor Eliseo ven-
ceu a equipe de Antônio Prado pelo es-
core de 10 a 2, valendo pelo jogo de ida 
das quartas de finais do campeonato. 

O vencedor desse confronto enfrentará o 
vencedor de ACBF e Lagoa Vermelha. 

A partida de volta entre AABB/Eliseo´s 
contra Antônio Prado esta marcada para 
dia 12 de outubro na cidade de Antônio 
Prado. 



   1ª Fase    Quartas de Final 

   Semifinal 

   Final 



 



No dia 08 de setembro a equipe de vôlei da AABB sagrou-se campeã contra a Equipe do 
Wilson, na 4ª Taça União de Voleibol Misto. Os atletas campeões foram: Ernestino, Rodrigo, 
Gabriel, Antony, Dienifer, Ariceli e Maiara. Os atletas Ariceli, Gabriel e Dienifer ganharam 
prêmios individuais. 



No sábado dia 21/09, foi inaugurada a Quadra de Futsal da Aabb Alegrete. A quadra tem as medidas de 
36 x 18 e além do futsal, o tênis é outro esporte que pode ser jogado na nova quadra. 
Para a inauguração foram realizados 4 jogos. No primeiro jogo pela parte da manhã, aconteceu o jogo 
fes�vo Grenal de Bombacha entre os associados do clube e terminou empatado em 5 a 5. 
Pela parte da tarde houve um jogo exibição de tênis entre os tenistas Thiago Oliveira Paz e Giovani Vas-
concelos. 
Logo após amistoso da Escolinha da AABB X Escolinha Eliseo´s Futsal na categoria sub 11 e terminou no 
placar de 6 a 4 para a equipe visitante.                                                               . 
E por úl�mo, a Equipe Adulta da AABB (Disputa o Citadino 2019) enfrentou a Equipe sub17 da 
AABB/Eliseo´s Futsal (Equipe que disputa a LGF 2019) e terminou em 2 a 0 para a Equipe Adulta da AABB. 



 

Os funcionários da AABB agora tem o Alelo ali-
mentação.  

Até o mês de agosto os funcionários do clube 
recebiam cesta básica, mas a diretoria pensando 
em melhorar o recebimento do alimento e tam-
bém dar a oportunidade do funcionário escolher 
o alimento necessário para sua refeição, decidiu 
implementar o cartão alelo. Além disso aumen-
tou o valor do vale alimentação. 

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 pre-
cisem de bebidas, somente 
contatar a “Gringa”, ecônoma 
responsável pelo bar da AABB. 

Ângela (Gringa) -                     
9 9106-1844. 

Para a Semana Farroupi-
lha foi realizada melhori-
as no DTG Mano Véio.  

Foi trocada a cerca em 
frente ao DTG, os supor-
tes dos mastros agora 
estão na parte da frente 
do DTG e não mais no 
telhado, foi adquirido lus-
tre de roda de carreta pa-
ra o interior do DTG e co-
locado placas no puxadi-
nho, para tapar o sol de 
quem esta no seu interi-
or. 


