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SEMANA FARROUPILHA 2019 

 

DTG MANO VÉIO 

Vai começar a Semana Farroupilha 2019!! A 
festa tradicional do Gaúcho!! E para a AABB 
Alegrete este ano vai ser mais que especial, 
além de festejarmos a nossa tradição, ire-
mos comemorar também os 10 Anos do 
DTG Mano Véio. 

Portanto, preparamos uma Programação 
loca de bagual, que vai desde o dia 13 com a 
chegada da chama até o dia 20 com o tradi-
cional churrasco logo após o desfile 
(Programação Completa ao Lado). 

Para este ano, serão 03 dias de jantar baile, 
com as Bandas Hemerson Mendonça & Ban-
da e a Legião Farrapa, além disso no domin-
go iremos fazer um café de chaleira e matea-
da, com a apresentação da Invernada Artísti-
ca do DTG Clube Juventude. 

Haverá também o tradicional Torneio de 
Truco, mas este ano com Premiação com 
Carne e Cerveja para o Trio vencedor. 

Com todas essas atrações inovamos tam-
bém nos ingressos da Semana Farroupilha, 
para os 03 jantares bailes haverá pacotes 
promocionais, tanto para os associados do 
clube, como para os não sócios. 

Então te aprochegua bagual, que a Semana 
Farroupilha na AABB vai ser macanuda!!! 



Setembro:  

De 13 a 20 - Semana Farroupilha 2019 

21/09 - Inauguração Quadra de Futsal  

 

Outubro:  

Torneio Outubro Rosa 

2019 



 

Você sabia que a AABB Alegrete mantém 
Convênios com Academia, Instituição de 
Educação Profissional e Empresa de Recre-
ação Infantil para os Associados do Clube 

? 
Basta o Associado entregar no ato de matrícula a Declaração de Mensalidade em dia !! 

10% 
10% na contratação dos planos  
referentes à Tabela Vibrare  

20% 
20% na contratação de Turno Inverso  
e Eventos Particulares 

12% 
12% na contratação  
de Cursos do Senac 



Os próximos compro-
missos das equipes sub 
17 e sub 15 será dia 08 
de setembro, contra a 
Fundescar de Carazi-
nho e Pumas Futsal de 
Horizontina, respectiva-
mente, no Ginásio Os-
valdo Aranha. O valor 
da entrada será de 
R$5,00. 

No sábado dia 10/08/2019, aconteceu no Ginásio do União a 3ª Taça União de Voleibol Misto. A Equipe 
da AABB Alegrete foi representada pelos seguintes atletas: Ernestino Borges, Rodrigo, Alemão, Aricele, 
Fabi e Suli. O time abebeano ficou em 2º lugar na competição, perdendo a final para o SUL Vôlei de Bagé. 

Agora a Equipe de Vôlei se prepara para a 4ª Taça União que acontecerá no dia 07 de setembro no giná-
sio do união. 



AABB está classificado para as Semifinais do 
Citadino 2019!! 
Nesta Sexta-feira a AABB Alegrete venceu a 
forte equipe do Celtic pelo placar de 6 a 5, pe-
las quartas de finais do Campeonato Municipal 
de Futsal. 
Os dois times fizeram um grande jogo do tama-
nho de suas grandezas. 
A AABB enfrentará na semifinal a AEC!! 

Nos dias 27, 28 e 29 de Setem-
bro, a AABB Alegrete estará 
disputando a Jornada Esportiva 
Estadual entre AABB's (JESAB) 
na cidade de Porto Alegre. 
A AABB Alegrete irá ser repre-
sentada na modalidade Futsal, 
pois foi Campeã Regional na 
JEMAB (Jornada Esportiva Re-
gional entre AABB’s) que acon-

teceu na cidade de Uruguaiana. 

   1ª Fase    Quartas de Final 

   Semifinal 




