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Um sonho que se sonha junto torna-se a mais esperada realidade. Desde a 
sua fundação, a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) através de 
suas equipes diretivas e quadro de funcionários, está cada vez mais presente 
na vida dos Alegretenses e apresenta-se sempre em constante evolução. Me-
lhorias que passam de construção e manutenção de estrutura física até a 
disponibilização de mais serviços aos associados o que torna a AABB um 
clube completo. No apoio ás práticas esportivas auxiliando no crescimento e 
evolução do futsal desde as categorias de base até o adulto, bem como a ini-
ciativa de futebol de campo com crianças de 7 a 15 anos, no incentivo a ações 
que promovem civismo e filantropia através do grupo de Escoteiros, e na mú-
tua cooperação entre empresas/pessoas e clube através de convênios.    

Foram várias etapas evolutivas que hoje fazem deste clube uma referência 
na cidade.  

Neste ano não houve a tradicional comemoração de aniversário pois seguin-
do orientações dos órgãos de saúde eventos presenciais devem ser evitados.   

A AABB alegra-se em dividir com você, sócio, seus melhores momentos. 

Em 58 anos de continua evolução, a atual equipe diretiva da AABB Alegre-

te sente-se orgulhosa em participar de mais um ano de realizações fazendo 

parte da vida de aproximadamente 2 mil pessoas entre associados e depen-

dentes que representam a nossa razão de existir e resistir.  
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Maio: 

Dia 01—Dia do Trabalho 

               Aniversário AABB 58 anos  

 

Dia 10—Dia das mães  

2020 

 Desde o dia 17 de abril o clube reabriu para receber seus associa-
dos em concordância com o Decreto Municipal nº 267 seguindo algumas 
regras para o convívio e práticas esportivas.  Ajustamos horários e toma-
mos as devidas precauções para evitar expor funcionários e frequentado-
res em risco. Em 23 de abril a prefeitura Municipal publicou o Decreto nº 
276 que reitera a declaração de estado de calamidade pública para fins de 
prevenção e enfrentamento a pandemia e sendo assim continuamos com 
medidas protetivas, agora com o uso de máscaras faciais obrigatórias  em 
ambientes fechados. Seguimos cumprindo com as orientações dos órgãos 
de saúde pois entendemos que a prevenção ainda é a melhor medida fren-

te a pandemia. 

 Em nome da Equipe 
de colaboradores da 
AABB (Flávio, Juliana, Na-
tiele, Catiuscia, Leandro, 
Christian, Gabriel, Pedro e 
Vagner) prestamos nossa 
homenagem a todos tra-
balhadores e trabalhado-
ras pelo Dia do Trabalha-

dor. 

Altemir Pedroso Ferreira 

Presidente  



  

  

  

  



 

Nova plataforma para caixa d’água CTG  

Revitalização estacionamento Salão Social 

Aquisição de novos balanços de bebê para a pracinha 

Início de obras de revitalização da área do lago. 


