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A Equipe da AABB/Eliseo´s Futsal está na semifinal da Liga Gaúcha de Futsal sub 20. A equipe      
Alegretense ficou na chave A com as equipes Real Itaqui (Itaqui), Gaúcho (Tupanciretã) e AMF 
(Restinga Seca). Ao todo foram 4 triangulares, no primeiro triangular na cidade de Restinga Seca a 
equipe  Abebeana folgou e jogou o restante dos 03 triangulares nas cidades de Alegrete, Tupanciretã 
e Itaqui, respectivamente. Tanto na cidade de Alegrete (foto abaixo), quanto em Tupanciretã a 
AABB/Eliseo’s venceu todos os jogos, porém no último triangular em Itaqui, já classificada, acabou 
perdendo o último jogo para o Real Itaqui, mas mesmo assim ficou em primeiro lugar da chave A, 
com 40 gols pró e apenas 13 
gols sofridos, atingindo 83,33% 
de aproveitamento. A segunda 
colocada na chave foi a Real  
Itaqui com 12 pontos. Agora a 
equipe Alegretense espera a 
definição das chaves B e C para 
saber quem irá enfrentar nas 

semifinais do Estadual de Futsal.  

 

Na página 04 tem mais informa-

ções da competição. 

Em pé da esq p/ dir: Professor Eliseo, Zeca, Maurício, Lucas, Bê, Rodrigo, 

Gabriel e Alonso. 

Agachados da esq p/ dir: Rafael, Ercio, Wesley, Nando, Vini e Rennan. 



 

Eventos e churrascos continuam cancelados. 
2020 

Seguindo os cuidados necessários, o clube está 
aberto para seus associados, lembrando que o uso dos 

quiosques e eventos continuam suspensos. 

Salientamos a importância de seguir se protegendo 

contra o Corona vírus. 

AABB mais que um Clube... Um Clube de vantagens 

No dia 31 de outubro aconteceu mais um sorteio do programa “AABB de Vantagens”, sorteio mensal de 

prêmios da AABB Alegrete. Neste último sorteio foram contemplados dois associados,  MÁRCIA RO-

DRIGUES FERREIRA e REINALDO DOS SANTOS ROCHA e ganharam um lindo Cooler Personalizado 

24 latas. O próximo sorteio será dia 28 de novembro. 

 

Seja você o próximo, mantenha sua 

mensalidade em dia e concorra!!!   

        Márcia Rodrigues Ferreira e Reinaldo 
dos Santos Rocha (foto a direita) receben-
do o prêmio da promoção “AABB de van-

tagens”. 

Próximo sorteio dia 

28/11.  
 



A AABB Alegrete sempre pensando no seu associado, adquiriu um pedalinho para o lago do clube. Os 

associados aproveitaram a nova aquisição e já levaram a criançada para se divertir e tirar fotos. 

O pedalinho esta disponível para uso dos associados de terça a domingo, das 16 horas as 18 horas. 

Leonardo, Martina e Natalia Eifert Hemerson Mendonça e  
Felipe Zacarias 

Ernestino e Gabriel Borges 

Amim e Fabrissa Abdelhay 

Funcionários Christian e Gabriel Alaerti e Maria Clara Alfonso 
Alaerti, Maria Clara e Francieli 

Alfonso 

Catana e Pedro Alves 
Elinar Vasconcelos 



Chave A 

Na próxima fase serão duas chaves e as equipes se enfrentam em um triangular, turno único, classifican-

do apenas o 1º colocado de cada chave. 

Chave D - Melhor primeiro colocado, Melhor segundo colocado e 2º Melhor segundo colocado 

Chave E - Segundo melhor primeiro colocado, Terceiro melhor primeiro colocado e 3º Melhor segundo 

Nestes tempos de Pandemia, onde o torcedor não 
pode acompanhar os jogos da equipe da AABB, a  
solução encontrada foi transmitir as partidas através 

da live pelo facebook. 

Assim, acabou surgindo a TV AABB, para poder   
passar para o torcedor e familiares dos atletas, toda a 

emoção da quadra para as redes sociais. 

Nos 7 jogos da Liga Gaúcha sub 20 que tiveram 

transmissão da AABB Alegrete, mais de 20 mil visualizações. 

Fazem parte da equipe de Transmissão da TV AABB, Narração Flávio Soares, Comentários Amim       

Abdelhay e na Técnica Tiago Severo. 

Tiago Severo, Flávio Soares e Amim Abdelhay 



 

Cancha de Bocha 

Área das Piscinas 

Aquisição de Novas Redes para o  

Vôlei de Areia e para a Quadra de Futsal 

Obra em andamento. 

Pinturas em toda a área das Piscinas e Reforma do deck. 

Em breve mais uma 

quadra... 



@aabbalegrete.oficial  -  https://www.instagram.com/aabbalegrete.oficial/  
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COMPARTILHA COM A AABB... 

Nicolle Ludwig e 
Cibele Santos 

Luan Wancura Ferreira Gabriel Borges 

Antônio e Katia 
Sbardelotto 

Anjoel e Inácio 
Ludwig 

Carla e Matheus 
Gonçalves Filipe Gonçalves 
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