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Devido as restrições impostas pela pandemia a AABB Alegrete 
inaugurou de forma simbólica no dia 20 de novembro a sua mais 

recente obra, a Cancha de Bocha.  

Uma partida inaugural entre os funcionários do Banco do Brasil, 
representada pelo Presidente da AABB Alegrete Altemir Pedro-
so Ferreira, o Gerente da Agência do B.B. em Alegrete Ronaldo 
Fraga Veit e Elias Munhoz contra os funcionários da AABB, Lean-
dro Moraes, Christian Pinto e Vagner Tito. A partida terminou 
com vitória para a equipe do B.B, mas quem sai ganhando mes-
mo serão os associados que terão mais uma opção de esporte e 

lazer no nosso clube querido. 

A Cancha de Bocha é uma solicitação antiga de vários associados 
e agora os bochófilos poderão desfrutar da belíssima cancha da 

AABB Alegrete. 

Inaugurada “simbolicamente” no último dia 20 de novembro 



 

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 28 de novembro aconteceu mais um sorteio do programa “AABB de Vantagens”, sorteio mensal 

de prêmios da AABB Alegrete. Neste último sorteio foi contemplado o associado FELIPE DENARDIN 

COSTA e ganhou um lindo Quadro de Madeira, Cabeça de Cavalo em Resina. O próximo sorteio será 

dia 26 de dezembro. 

 

Seja você o próximo, mantenha sua 

mensalidade em dia e concorra!!!           FELIPE DENARDIN COSTA  

recebendo o prêmio da promoção  

“AABB de Vantagens”. 

A AABB Alegrete constituiu oficialmente o Departa-
mento de vôlei e para assumir como Diretora desta 
modalidade no clube, a associada Regina Machado 
(foto a direita) foi a escolhida por unanimidade entre 

os associados praticantes da modalidade.  

A Diretoria pensando em fortalecer cada vez mais a 
modalidade no clube, que agora conta com muitos 
adeptos, está realizando diversas melhorias para o 
vôlei, como a aquisição de bolas, redes novas e em 

construção uma nova quadra de vôlei de areia. 

 

Regina Machado - Diretora do Dep. de Vôlei 



A AABB/Eliseo’s Futsal foi em busca da inédita final da categoria na cidade de Erechim no dia 05 de de-
zembro. Os jogos aconteceriam na cidade de Restinga Seca/RS, porém devido a bandeira vermelha impos-
ta pelo governo estadual por causa da COVID 19, os triangulares foram transferidos para Erechim e Car-

los Barbosa. 

A Equipe abebeana ganhou o primeiro jogo do triangular semifinal contra a AGE de Guaporé pelo escore 
de 7 a 3, porém contra a forte equipe do Atlântico de Erechim, a dona da casa, a AABB sentiu o cansaço 
da viagem e do primeiro jogo e acabou perdendo a partida pelo escore de 8 a 3, classificando-se assim a 
equipe do Atlântico para a grande final estadual. No outro triangular semifinal, a ACBF de Carlos Barbosa 
venceu seus dois jogos contra Real Itaqui e Garibaldi e definiu a sua classificação como a finalista da outra 

chave. 

A AABB Alegrete parabeniza a comissão técnica em nome do Professor Eliseo Leal, o Diretor de Futsal 

Rinaldo Arrussul e a todos atletas que defenderam e honraram o nome do clube mais uma vez!!  

O trabalho voluntário não é coisa de gente santa. Não é para quem quer mudar o 
mundo ou ser bem visto. 
Trabalho voluntário é para quem quer mudar a si mesmo e está disposto a aprender por meio do contato 
com novos mundos. 
É uma excelente ferramenta de empatia, onde o aprendiz ensina mais que o professor. 
Voluntariar é transbordar de tanto aprendizado e gratidão, é superar dores e deixar as suas de lado e de-
safios inimagináveis, porque vê na história do outro as bênçãos da própria vida. 
A nossa maior ligação é humana, feita de respeito e gentileza. Onde existem voluntários, existe a mistura 
das cores, das classes, das crenças e de passados. 
A curiosidade pelo outro alimenta a nossa alma sedenta por sentimentos reais! 
Voluntariar é doar amor para curar a dor do outro, e sem saber, descobre que esse é o remédio para cu-
rar a nossa própria dor. 
Em todos esses mundos eu encontrei um olhar de gratidão profundo, desses que desconstroem quem 

achávamos que éramos e faz renascer quem realmente queremos ser nesse mundo! 

Autor Desconhecido. 

Campanha da AABB/Eliseo´s 

na Liga Gaúcha sub 20: 

8 jogos 

6 vitórias 

2 derrotas 

75% de aproveitamento 

50 gols feitos 

24 gols sofridos 



 

No último dia 02 de dezembro, houve destelhamento do “puxadinho” ao 

lado do DTG Mano Véio. A causa dos estragos foi em razão de uma venta-

nia causada pela formação de um ciclone extratropical entre a Argentina e 

o Oeste do Estado.  


