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Participação de luxo em Rosário do Sul e o título de Campeã no Futsal 
 
A ABB esteve presente em mais uma JEMAB. A AABB de 
Rosário do Sul foi sede da 42ª JEMAB.  Alegrete        
participou nas modalidades futsal, sinuca e futebol mini 
campo, categorias mirim, adulto, máster e super máster, 
totalizando mais de 80 pessoas entre atletas, técnicos e 
dirigentes. Todas as Equipes muito bem representaram 
nosso Clube e nossa Cidade, mas, o grande destaque foi  
a Equipe de Futsal que conquistou o título de CAMPEÃ 
de forma invicta e ainda teve o goleiro menos vazado e 
o goleador da competição, Valter e Eliseo                  
respectivamente. A AABB Alegrete carimbou assim o 
passaporte para a fase estadual que acontecerá em    

Santana do Livramento, em setembro próximo. Valeu pela conquista. Valeu pela participação e acima 
de tudo pela disponibilidade, parceria, comprometimento e sentimento de orgulho em defender a 
nossa AABB.  
 
Resultados finais.  
Campeãs por modalidade: 
 
MINICAMPO ADULTO: São Gabriel 

MINICAMPO MASTER: Santiago   

MINICAMPO SUPERMASTER: Santiago 

MINICAMPO MIRIM: São Gabriel 

FUTSAL: Alegrete 

VOLEI AREIA 4X4: Santiago 

BOCHA: Santiago 

SINUCA: Caçapava do Sul  

 Acima a partir da esquerda: Thiarlen, Munir, Gustavo, Cassio, Léo e Josimar 

Abaixo a partir da esquerda: João Vitor, Valter, Rodinele, Valdo, Eliseo e Rodrigo  



 
 

 
 

 

 
Abril:  
Dia 21 — Inauguração da quadra de futebol de areia 
Dia 24  — Jantar promovido pela ECOA/Banco do Brasil  
 
Maio: 
Dia 1º — Almoço de aniversário da AABB (53 anos) e pelo 
 Dia do Trabalhador 
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Presidente: Altemir Pedroso Ferreira 

Vices: 
Financeiro: Teresa Pedron Wancura                                                           
Administrativo: Nilson José Finoketti                 
Social: Lisiane de Oliveira Comin               
Esportivo: Marco Raul Goulart      
Patrimônio: Fabrício Leães de Almeida         
Marketing: Joseane Martinuzzi Ibaldo 

Diretores de Departamentos: 

Futebol: Vicente Ribeiro do Amaral                 
Futebol Supermáster: Paulo V. Salbego    
Futsal:Thiarlen da Luz Lopes                    
Tênis:Henrique Camargo de Assis            
Padel:Ciro Ferreira Baialardi                      
Aposentados: José Airam B. Vasconcelos 
Conselho Fiscal: 
Titulares: 
Paulo Ricardo Ancinello dos Santos                                               
Luiz Mario Dias Madeira                                                     
João Carlos Piovesan 
Suplentes: 
Gilberto Viana dos Santos                           
Jean Carlos Trindade Molinari 

DIRETORIA 

 
Estivemos participando de mais uma JEMAB - 
Jornada Esportiva Micro Regional de AABBs. 
Este ano a fase regional foi realizada em       
Rosário do Sul nos dias 28 e 29 de março.   
Nossa participação foi em grande estilo.      
Disputamos em quase todas as modalidades e 
conquistamos o inédito título de Campeã do 
Futsal, garantindo a vaga para a disputa da 
fase estadual que será em Livramento no mês 
de setembro. 
Agradecemos a todos que de uma forma ou de 
outra contribuíram para este sucesso, em   
especial aos nossos atletas. 
Agradecemos a forma carinhosa e acolhedora 
que fomos recebidos pela AABB Rosário do 
Sul e ao CESABB que tem sido incansável para 
a realização destes eventos esportivos e a   
FENABB pelo fundamental apoio. 
 
Dia 1º de maio, dia do Trabalhador, nossa    
AABB completará 53 anos!!!!!!! 
 
Um forte abraço. 

Altemir Pedroso Ferreira 

Tem Futebol todas as 
3ªs, 5ªs e 6ªs feiras!!! 

A AJS (Associação Jogos da Solidariedade), equipe esta 
que participa do Campeonato Estadual de Futsal de Cate-
gorias de Base, esteve realizando nos dias 09 a 20 de mar-
ço, a pré-temporada nas dependências do clube. 
A parceria que existe desde 2013, entre AJS e a AABB, 
vem a acrescentar e fortalecer cada vez mais o futebol na 
nossa cidade!! 
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Março foi marcado pela continuidade das atividades do Tênis para 2015 e consequente abertura do ran-
king 2015 com um belo torneio que foi realizado de forma única e os resultados dos tenistas foi funda-
mental para divisão das categorias A e B que é o modelo que vem sendo utilizado desde 2013 com êxito. 
Fim de semana com excelente tempo para pratica deste apaixonante esporte e com o apoio da AABB e 
seus funcionários que trabalharam forte para deixar as quadras perfeitas tivemos excelentes jogos com a 
final realizada pelos atletas Gabriel Amaral e Diogo Bottaro vindo a sagrar-se campeão o atleta Diogo 
Bottaro.Também registramos a presença de um bom publico assistindo e prestigiando os jogos com a 
grande participação das mulheres. 
Ano iniciado, lembramos que os atletas que estão fora do ranking podem ingressar a qualquer momento 
e também aos usuários que tem interesse em iniciar este esporte o clube oferece professor e horários 
diversos para prática, contatos na secretaria do clube.  

HENRIQUE CAMARGO DE ASSIS - Diretor Departamento de Tênis 

No dia 08 de março - Dia 
Internacional da  Mulher, 
o Projeto Bombeiro     Mi-
rim realizou um chá da 
tarde em homenagem as        
mulheres que fazem    
parte do projeto e as 
mães dos pequenos   bom-
beiros. 
O projeto coordenado  
pelo Sargento Adão      
Roberto atende várias     
crianças e adolescentes. 
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SUPER MÁSTER 
 

da esq. para dir. em pé: Pato, Clóvis, 
Jorge, Salbego, Cabelinho, Aparício, 

Bolsson, Marquinho e Tomate. 

 
da esq. para dir. Agachados:          

Gasparotto, Flavio, Flademir, Vilson, 
Tony e Jair. 

 
       MÁSTER 

 

da esq. para dir. em pé: Lorenzo, 
Caio, Rubens, Rogério, Refatti,    

Samir, Dener e Junior. 

 
da esq. para dir. Agachados:       
Paulinho, Caio, Jean, Sacardi,      

Alberto e Cristiano. 

 
ADULTO 
 

da esq. para dir. em pé: Vicente, Higor, 
Luciano, Thiaguinho, Amim e Felipe. 

 
da esq. para dir. Agachados: Giovanni,   
Renan, Vaguinho, Gabriel, Rodrigo e     

Flavinho. 

 
                      MIRIM 

 

da esq. para dir. em pé: Flavinho,         
Maurício, Zeca, Lucas, Matheus, Arthur e 

Cléber. 

 
da esq. para dir.  Agachados: Bruno,      
Gabriel, Nando, Rudimar, Cleberson,    

Guilherme, Roger e Manoel. 
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PREMIAÇÃO FUTSAL 1º LUGAR E GOLEIRO MENOS VAZADO WALTER 

NO DIA 1º DE ABRIL A DELEGAÇÃO QUE PARTICIPOU DA JEMAB 2015 CONFRATERNIZOU JUNTAMENTE 
COM FAMILIARES E AMIGOS NO SALÃO SOCIAL DA AABB ALEGRETE. 
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AABB - Desde de que ano você é Diretor do Departamento de Futsal?  

Thiarlen - Desde 2014. 
 

AABB - No ano de 2013 você era atleta e no ano seguinte virou o treina-
dor da equipe de futsal. Qual foi a maior dificuldade nesta transição? 
Thiarlen - Em 2013 quando ganhamos o Citadino, num treino festivo acabei me 
lesionando, então veio a vontade de continuar no grupo. A maior dificuldade era de 
querer entrar na quadra, vontade de jogar. 
 

AABB - A equipe de futsal mantém a mesma base de 2013, mas inseriu 
novos atletas. A manutenção desta base é o segredo para os bons resul-
tados obtidos pela equipe de futsal? 
Thiarlen - A base foi mantida, mas somou-se atletas convidados para que continu-
asse um time de "AMIGOS", então os resultados são frutos dos treinamentos.  
 

AABB - A AABB irá disputar algumas competições este ano, entre elas 
a JESAB (Jornada Esportiva Estadual entre AABB's) e o Citadino. Qual a 
expectativa para estas competições?  

  Diretor e Treinador do Futsal 
Thiarlen da Luz Lopes 

Thiarlen - A expectativa são as melhores possíveis, claro que são duas competições bem diferentes, a JESAB é 
num final de semana que se decide, mas vamos nos preparar para isto. Já o Citadino novamente será a equipe a 
ser batida, mas não podemos mudar o nosso estilo de jogo que deu certo até hoje.  
 

AABB - Deixa um recado para os atletas da equipe de futsal da AABB Alegrete:  
Thiarlen - Aos nossos atletas, que este ano possamos conseguir nossos objetivos e representar bem esta institui-
ção que, através desta diretoria nos dá um grande apoio. Abraços!! 

Neste mês a entrevista é com o Diretor do Departamento e Treinador da Equipe de Futsal da AABB Ale-
grete Thiarlen da Luz Lopes. Confira abaixo sua entrevista sobre a equipe de futsal da AABB e suas expecta-
tivas no ano de 2015 para as próximas competições. 

A AABB recebe VOTOS CONGRATULATÓRIOS  da Câmara municipal de Vereadores de Alegrete  
pela participação na JEMAB em Rosário do Sul. A iniciativa foi do Vereador  ROGER SEVERO, que      
apresentou ao Plenário da Câmara a proposta. Transcrevemos na íntegra a justificativa do   nobre 
Vereador: 
“Parabéns pelo trabalho feito pela AABB Alegrete, que nos enche de orgulho por incentivar o esporte desde sua 
base ao máster motivando a prática esportiva. Com este trabalho feito, demonstra a dedicação deste Diretoria para 
que a AABB Alegrete, esteja entre as melhores equipes tanto do nosso município como estado. Isto só é possível 
pela organização apresentada por esta Diretoria dando estrutura para que seus atletas tenham possibilidade de um 
bom trabalho, refletido tanto em quadra como no campo ou em qualquer outra modalidade esportiva. Isso nos faz 
reconhecer o excelente trabalho desta Diretoria que através de seu Presidente Altemir Pedroso Ferreira,         
queremos parabenizar juntamente com sua Diretoria pelo incentivo ao esporte. Um destaque especial a equipe de 
futsal pela conquista de mais um campeonato este de forma invicta e inédito, sendo mais um desta equipe, que só 
traz alegria para a AABB Alegrete e para o município de Alegrete, tendo no treinador um papel muito importante 
dentro desta equipe levando a mais um título desta vez inédito. Parabenizamos o diretor e treinador da equipe  
AABB  Alegrete Sr. Thiarlen da Luz Lopes, pelo trabalho implantado, mantendo um grupo unido que busca sempre 
seu ideal que são as conquistas de títulos.” 

 
“Em nome Diretoria agradeço o reconhecimento que recebemos da Câmara de Vereadores de       
Alegrete, em especial ao Vereador Róger Severo, autor da proposta”  

Altemir Pedroso Ferreira 

 


