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Setembro:  
13 a 20 - Semana Farroupilha 
DTG MANO VÉIO 

 
 
 

 
Outubro:  
Outubro Rosa 

Tem Futebol todas as 3ªs e 
5ªs feiras!!! 
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Neste mês de agosto registramos o primeiro 
aniversário de nosso Informativo, que 
“nasceu” de uma necessidade de registro dos 
fatos e acontecimentos do Clube. Procuramos 
ao longo deste ano de maneira simples, 
através de 12 edições mensais divulgar 
informações relativas ao dia-a-dia do nosso 
Clube. A idéia do Informativo foi criar mais um 
elo de aproximação entre o Clube e Associa-
dos. Acreditamos que o objetivo foi atingido. 
Fomos construindo e aprimorando em cada 
Edição. Sempre com muito carinho, dedicação 
e respeito. 
Chegamos a esta Edição Especial de 1 ANO 
trazendo as principais realizações promovidas 
no período de 2012 a 2014, que nos enchem 
de orgulho e de satisfação pelo dever cumpri-
do, pois, cada centavo arrecadado é investido  
totalmente no Clube. Estamos concluindo um 
ciclo e dispostos a começar um outro, que 
compreende assumir um novo mandato para o 
período 2014/2017. 
Nossa Equipe de Futsal estará presente  
no Citadino 2014 defendendo o Título de Cam-
peã 2013. 
Já estamos pensando na Semana Farroupilha 
que terá início dia 13 e encerramento dia 20 de  
setembro. Preparem as pilchas e o espírito 
da cultura rio-grandense e participem. Tere-
mos uma extensa programação. Uma semana 
de fundamento!!! 

 
Um forte abraço. 
Altemir Pedroso Ferreira                                  
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Nome:  Ander  Arthur Teixeira Carvalho 

Posição:  Zagueiro 

Idade:  15 Anos 

 

 ATLETA  

DESTAQUE 

JULHO  

 Está definida as chaves do Citadino de Futsal de Alegrete 
2014. O congresso técnico aconteceu no dia 06 de agosto com os 
representantes das 12 equipes que irão disputar o torneio. 
 A AABB, por ter sido o último campeão do citadino, ficou 
cabeça de chave do grupo A,  com mais cinco equipes, que são 
elas, CFC, Fênix, Universal, SER Kenedy e Punta Cana. Na chave B 
ficou as equipes do Salão Novo Tempo, TS Sports, Locomotiva/ 
Padaria Nosso Sonho, Bolso Seco, Boca Juniors e ASSAD. 
 Este ano, a AABB tentará o bicampeonato da competição, 
mas a estréia ainda não tem data definida. A equipe irá realizar a 
abertura do torneio com um jogo festivo contra uma equipe con-
vidada pela Prefeitura Municipal no dia 30 de  agosto no Ginásio 
do Instituto Oswaldo Aranha, onde acontecerão os jogos. 

Amistoso AABB X Vila Piola 

Categoria sub-16 

 No dia 16 de agosto, acontecerá a III Copa Previtta de Futsal, 
na cidade de São Gabriel.  
 A Equipe de Futsal da AABB Alegrete foi convidada por ter 
sido a Campeã do Citadino de Alegrete em 2013 e irá disputar a 
competição com outras equipes da região.  

 As chaves ficaram dividas assim:  

Chave A 
Amigos FC (Campeão da Previtta) 

AABB (Campeão de Alegrete) 

Sacolão (Campeão de Rosário) 
 

Chave B 
AEPF Escolinha (Campeão de São 
Gabriel) 

Physical (Campeão de Caçapava) 
Fúria (Campeão da Copa dos 
Campeões) 

Horário dos Jogos: 
 

09h - Amigos x Sacolão 

09h e 30min - AEPF x Fúria 

10h - AABB x Amigos 

10h e 30min - Physical x AEPF 

11h - Sacolão x AABB 

11h e 30min - Physical x Fúria 

15h - Semifinais 

17h - Final 
 



Realização de mais um torneio nos dias 26 e 27 de julho foi sucesso total. 
 
 O mês de julho foi excepcional e especial para o nosso tênis em Alegrete, depois de tantos torneios 
prejudicados pelo mal tempo conseguimos realizar um torneio com tempo bom e juntamente tivemos a es-
tréia de uma tenista em nosso ranking, onde acreditamos que pode ser o começo para montarmos um ranking 
feminino. Tivemos mais de 40 jogos realizados no fim de semana com  excelente condição técnica e também o 
que fez esta edição especial foi o público que prestigiou principalmente no sábado com mais de 40 pessoas 
assistindo, sendo que tudo isso evidencia a recuperação de nosso esporte no município.  

 Tivemos as finais no domingo tendo como campeão da categoria A o tenista Gabriel Amaral e como 
vice campeão o tenista Giovane Sanchotene (foto a esquerda) e na categoria B foi campeão o tenista Vinici-
us Noetzold e vice campeão o tenista Leonardo Eifert (foto a direita), estes dois últimos diante dos resultados 
apresentados ao longo da etapa conseguiram subir para categoria A.   

 Este torneio também ficou marcado pela homenagem prestada ao Presidente Altemir onde batizamos 
esta  etapa com seu nome em agradecimento ao apoio incondicional ao tênis , este que também é um respon-
sável direto pela recuperação do esporte e gostaríamos de agradecer mais uma vez o apoio dos funcionários 
da AABB , principalmente nas pessoas  da Juliani , Flávio, Pedro, Jefferson, Christian e Adair que deixaram as 
quadras perfeitas para prática do esporte.  

          Henrique Camargo de Assis 
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Finalistas recebendo a premiação do Vice Esportivo 
Marco Goulart (representando Altemir Pedroso)  
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A atual Diretoria, que completa seu mandato neste mês de agosto, apresenta as          
principais realizações e melhorias efetivadas em prol dos associados do clube, as quais 

destacamos através de fotos nesta e nas páginas seguintes: 

Jardins, muro com painel e calçada de acesso a secretaria e a área das piscinas 

Reforma e ampliação do bar da piscina Delimitação do estacionamento do CTG 

Aquisição e instalação de Academia ao Ar Livre 
incentivando assim a prática de exercícios físicos 

Reforma da Quadra de Padel; 
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Construção de uma lixeira maior, feita em alvenaria, 
com intuito de evitar o mal cheiro mantendo     

também o lixo fora do alcance de animais. 

Construção de área para alocar a máquina de 
fazer pó de tijolo, e armazenar o material usado 

nas quadra de tênis. 

Floreira Ecológica utilizando-se da reciclagem de 
pneus 

Aquisição de um castelinho em fibra para a 
pracinha das crianças. 

Construção do Quiosque ‘’Recanto dos Tenistas’’ e Arquibancada 
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Adequações no que tange as saídas de emergência, 
instalação de barras anti pânico e inserção de mais 

portas nos ambientes solicitados. 

Processo de regularização do poço artesiano 

Recuperação da drenagem das quadras de tênis 

Novo acesso a ilha do lago 

Construção de calçada frente a Av. Tiarajú 

Aquisição e instalação de lareira na sala da TV 
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Destacamos também algumas aquisições: 

1 TV 50’  -  1 aquecedor de água para chimarrão  

20 cadeiras espreguiçadeiras  -  1 notebook 

redes para padel, tênis, futebol e vôlei   

4 fardamentos completos para futebol  -  1 mesa de pebolim 

1 mesa de tênis de mesa  -  2 mesas para a secretaria  -  1 betoneira             
1 aparelho de solda  -  1 lixadeira  -  1 furadeira  -  1 plainadeira                      
1 máquina de corte  -  1 esmeril  -  3 máquinas de cortar grama 

1 máquina de podar  -  1 carrinho 4 rodas para carga  -  3 armários 

2 freezer  -  1 geladeira  -  1 fogão a gás  -  1 forno micro-ondas                       
1 fogão industrial  -  1 bebedouro   

Foto Montagem 

Em Breve... 
 

 Teremos a   
conclusão de 

mais uma obra!  
Aguardem!!! 

         

 

 
 Vices: 

Financeiro: Teresa Pedron Wancura 
Administrativo: Nilson José Finoketti 

Social: Joseane Martinuzzi Ibaldo 
Esportivo: Marco Raul Goulart 

Patrimônio: Fabrício Leães de Almeida 
Marketing: Fernanda de Almeida Bastide 

Diretores de Departamento: 

Futebol: Vicente Ribeiro do Amaral 
Futsal: Lucas França Izolan 

Tênis: Henrique Camargo de Assis 
Padel: Ciro Ferreira Baialardi 

Aposentados: José Airam B. Vasconcelos 

Presidente: Altemir Pedroso Ferreira       

DIRETORIA 


