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Agosto: 
14 - Jantar de aniversário do informativo AABB 
 
Setembro: 
13 a 20 - Semana Farroupilha 
26 e 27 - JESAB em Livramento 
 
Outubro: 
3º torneio Outubro Rosa  

 
       

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 
Suplentes 

Elias Eduardo Moraes Munhoz                                                                     
Jefferson Amim Chaves Abdelhay 

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 

 
Esta edição especial de nosso informativo 
tem significados importantes e representa 
um marco importante de nossa administra-
ção. Há dois anos, mensalmente transcre-
vemos o dia-a-dia do nosso clube, com o 
compromisso de divulgar fielmente os fa-
tos, acontecimentos, realizações, novida-
des, conquistas... Estamos felizes e orgu-
lhosos por termos idealizado e acreditado 
neste projeto que se tornou um instrumen-
to sólido de informação e de registro de 
parte da história da AABB, contada da for-
ma mais simples possível.  
A nossa equipe de futsal já começou a ca-
minhada rumo ao TRI do citadino 2015. 
Não deixem de ler a entrevista com o      
Tremarin, além de uma pessoa extra-
ordinária, um abebeano exemplar, que me-
rece toda nossa gratidão e respeito pelo 
muito que já fez e continua fazendo pelo        
sistema AABB. 
Um forte abraço. 

Altemir Pedroso Ferreira 

Tem Futebol todas as 
3ªs e 5ªs feiras!!! 
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No dia 17 de julho aconteceu no CTG da AABB um jantar de despedida dos funcioná-
rios Julio Cesar Silva Vasconcelos e Claro Eroci Gonçalves Lopes que após quase 35 
anos dedicados ao Banco do Brasil, decidiram pela justa e merecida aposentadoria. 
 
CLARO que assumiu no BB em 21/08/1980 é casado com Ledir Severo Lopes e Pai 
de Patricia e Aline. JULIO que assumiu em 17/10/1980 é casado com Celi Rodrigues 
Machado e Pai de Everton e Mirele. 
 
Na despedida foram homenageados pelos colegas da Agência Alegrete, dos quais são 
merecedores de todo o respeito e admiração pelo exemplo que sempre demonstraram 
tanto na vida pessoal quanto profissional. Da Super RS receberam uma linda          
placa(foto abaixo).  
 
A AABB deseja ao Claro e ao Julinho felicidades plenas nesta nova etapa de suas    
vidas. 

CLARO EROCI GONCALVES LOPES e JULIO CESAR SILVA VASCONCELOS 

 

        a partir da esquerda: Gasparotto, Claro, Neimar, Bruno, Julio e Lisiane 



revitalização do pórtico e  

construção da sala da secretaria 

colocação de toldo em frente ao salão social 

obra de novo visual do DTG construção de quadra de areia 

 revitalização da pracinha                                       
e aquisição de novos brinquedos 

jardim salão social 
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reforma externa da casa velha colocação de toldo em frente a secretaria 
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carnaval Infantil 

Jemab 2015 em Rosário do Sul 

Futsal Campeão 

almoço Dia do Trabalhador e 53 anos 
da AABB 

torneios de tênis 

taça RBS de futsal 2015 

Semana Farroupilha 2014 

torneio de futebol 7 entre empresas 

abertura da temporada de piscinas 

2º torneio outubro rosa 

2º hot dog no dia das crianças 

torneio de verão de futebol 7 

réveillon 2015 
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A diretoria da AABB, através de seu Presidente Altemir Pedroso Ferreira, entregou para o de-
partamentos de tênis, representada pelo diretor Henrique de Assis Camargo, três redes novas 
para a prática desta modalidade.  Além disto, os suportes das redes também foram restaurados. 
O Departamento de Futebol também foi agraciado com redes novas (detalhe, com as cores da 
AABB) e as traves receberam melhorias nas suas estruturas.  

A esq. Presidente Altemir e a dir. Diretor de Tênis 
Henrique recebendo as redes. 

Quadra 2 com as redes instaladas. 

Rede nova nas goleiras de futebol. 

Traves também receberam melhorias. 
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A AABB foi desclassificada nas Quartas de Finais 
da Taça RBS. A partida terminou empatada em 1 
a 1 contra a equipe do Ferro Carril e nas penali-
dades a AABB acabou derrotada por 3 a 1. A 
campeã da competição foi a equipe Só Te Pe-
g a n d o , da  c i da d e  de  U ru gua i a na . 
Agora a AABB volta suas atenções para as com-
petições que virão no segundo semestre, o 
JIRGS, onde a equipe será a representante de 
Alegrete na competição, a JESAB (Jornada Esta-
dual entre AABB's) que acontecerá em Livra-
mento no final de Setembro e também em busca 
do Tricampeonato do Citadino de Alegrete.  

Esta definido as equipes que irão disputar os JO-
GOS INTERMUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO 
SUL (JIRGS) na modalidade Futsal. 

Os JIRGS promovem o intercâmbio entre municí-
pios de todas as regiões do Estado. O desenvolvi-
mento do desporto gaúcho estimula talentos a re-
presentar o Rio Grande do Sul em competições na-
cionais.  
Na chave A estarão os representantes de Alegrete 
(representada pela AABB Alegrete), Manoel Viana 
e São Borja. 
Na chave B os representantes de Santiago, Itaqui e 
Barra do Quaraí. 
O campeão de cada chave disputam a final para 
saber quem será o representante da região na final 
estadual. 
A fase regional acontecerá na cidade de São Borja, 
no dia 04 de outubro.  

Citadino de Futsal 2015 

Começou o Citadino de Futsal 2015!! A AABB, atual Bicampeã do Citadino vai em busca do seu terceiro 
título na competição. Os jogos serão as segundas e sábados e começaram dia 03 de agosto no Ginásio 
do Oswaldo Aranha. A AABB estreou fazendo o jogo da abertura do campeonato contra a equipe do Uni-
versal e venceu por 7 a 4. 

Chave A - AABB, Universal, Japur, Ser 
Kennedy e Alegrete Esporte Clube; 
Chave B - Fênix, Punta Cana, Locomotiva, 
Vera Cruz/Ser Câmara e Celtic; 
Chave C - Boca Jr., Padaria Nosso Sonho, 
Bolso Seco, Velha União e TS Sports; 

03/08 - 19h e 30min - AABB 7 X 4 Universal 
 

10/08 - 19h e 30min - AABB X AEC 
 

22/08 - 19h - AABB X Ser Kennedy 
 

29/08 - 19h - AABB X Japur 



Neste mês de Aniversário de 2 anos do Informativo da AABB Alegrete, o nosso entrevistado é o colega Antonio Cladir Tremarin, 
conhecido popularmente por Tremarin, que tem em seu curriculum extensa folha de serviços prestados ao sistema AABB. 

AABB - Primeiramente gostaríamos de saber um pouco mais sobre o Tremarin. Naturalidade, residen-
cia atual, time de futebol, esporte preferido, família, tempo de BB e algo mais que gostaria de dizer... 

Sou natural de São Valentim do Sul - RS, filho de agricultor, somos 10 irmãos, atualmente divido minha 
residência entre Porto Alegre e Gramado, torcedor do Grêmio, meu esporte preferido é o futebol, atual-
mente sou goleiro do Supermáster (acima de 60 anos) do time de aposentados da AABB Porto Alegre. 
Casado,  tenho duas filhas, aposentei em julho de 2014 com 34 anos de Banco. Atualmente atuo como 
Vice presidente de Esportes do CESABB - RS, Conselheiro Deliberativo eleito da CASSI e Conselheiro Deli-
berativo da FENABB. 

AABB - Agora o assunto é AABB. Há quanto tempo participa ativamente da “vida” das AABBs e forma de atuação? 
Em 11.08.1980, tomei posse no BB Canela e junto aos documentos de posse, já assinei a proposta de sócio da AABB Gramado/ 
Canela e permaneço associado até hoje. Nos primeiros meses de BB, assumi a vice Presidência Esportiva da AABB  e permaneci 
no cargo por 12 anos quando fui eleito presidente até 1994, quando fui transferido como Administrador do BB para Lajeado - 
RS.  Tanto em Gramado/Canela (como dirigente de AABB) quanto Lajeado (como Administrador do BB) a grande luta foi abrir o 
clube para os associados comunitários. Ao ser nomeado Gestor do BB passei a atuar como Conselheiro do CESABB, cargo este 
ocupado até ser nomeado Gerente de Administração da SUPER - RS. Em 2008, fui eleito presidente do CESABB - RS e fui durante 
a minha primeira gestão o único presidente do CESABB do país totalmente cedido para me dedicar ao Sistema AABB. 

AABB – Conhecemos tua identificação com as AABBs. O que isto representou e ainda representa em tua vida pessoal e       
profissional? 
Minha vida profissional se confunde com a vida abebeana. Minha filhas foram criadas dentro da AABB, festas de aniversários, 
batizados, entre outros. Conheci e tenho muitos amigos no sistema AABB, inclusive em Alegrete onde tenho grandes amigos 
que admiro muito em especial o casal presidente Altemir e Teresa. Minha atuação como dirigente de AABB me credenciou para 
ser administrador do Banco. 

AABB - Durante o período em que comandou o CESABB/RS houveram muitos avanços, novidades e conquistas. Pedimos para 
citar as principais? 
Acho que a principal conquista na nossa gestão foi a valorização dos dirigentes, onde a cada ano se realizou um ENCAD 
(Encontro de Administradores de AABB), a partir disso passamos a nos conhecer melhor e tudo ficou mais fácil. Podemos desta-
car o crescimento na participação nas Jornadas esportivas, o bom relacionamento com a FENABB nos propiciou um investimen-
to na melhoria física de nossos clubes, a Lei de Incentivo ao Esportes, entre outras. Fico feliz pois o trabalho esta sendo continu-
ado com a atual gestão liderada pelo Gustavo em que eu faço parte. 

AABB - Como você vê atualmente o sistema AABB em níveis de RS e de Brasil? 
Tanto no RS, quanto no Brasil, toda a AABB que tiver lideranças atuando e de olho nas necessidades da comunidade, o clube se 
justifica e cresce, não só na sua estrutura física, mas também a entidade ganha vida e é disso que nossos clubes precisam. 

AABB - Poderia comentar um pouco sobre o nosso informativo? 
Me sinto muito a vontade falar sobre o Informativo da AABB Alegrete, por diversos motivos, entre eles, por ser um dos primei-
ros a circular e serviu de exemplo para muitas outras AABBs. É um informativo bem ilustrado com fotos e muitas reportagens, 
fruto das muitas atividades, nas diversas áreas de atuação, fruto do clube ter vida intensa. Isso motiva o leitor a participar do 
clube. Parabéns  a toda a diretoria pela excelente gestão e pelo belo informativo que circula há dois anos e que sempre recebo 
e leio com muita alegria. 

AABB - Qual a mensagem que você gostaria de deixar para os sócios das AABBs, em especial aos sócios da AABB Alegrete? 
A mensagem que eu deixo para os associados da AABB é que continuem acreditando e participando deste clube. Eu acredito 
piamente no convívio sadio entre as pessoas, pois o verdadeiro convívio é a presença física, praticando esportes, atividades so-
ciais, culturais, etc. A criança e adolescente que vive perto do esporte e da cultura, certamente está longe das drogas.  
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Antonio Cladir Tremarin 


