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A partir do dia 16 de agosto a AABB Alegrete vai disponibilizar mais uma opção de 
lazer e atividade física, aulas de Zumba. 
O Professor Jorge Rodrigues será o instrutor das aulas que serão nas terças e quin-
tas a partir das 18h e 30min. 

Mais informações na secretaria do clube. 

A Escolinha de Futebol da AABB 
estará retornando em grande estilo, 
com novo Professor, o atleta de 
futsal da AABB Carlos Alberto Alvi-
ene Corrêa Filho. 
As aulas terão início a partir do dia 
23 de agosto às 9 horas da manhã e 
serão todas as terças-feira (manhã - 
9h), quartas-feira (tarde - 15h) e 
sábados (tarde - 15h). 
Mais informações na secretaria 
do clube. 

Neste mês de agosto tem mais uma novidade na AABB, as aulas 
de tênis retornaram e também com novo professor, Gustavo Or-
nes de Mello. 
As aulas serão todas as quintas, sextas e sábados e poderão se 
inscrever sócios e não sócios. 
Quem quiser fazer as aulas de tênis poderá entrar em contato 
com o Professor pelo telefone (55) 9733-9356 ou na secretaria da 
AABB pelo telefone (55) 3422-3688. 

 

Mais informações na secretaria do clube. 



 

Além dos investimentos que estamos 
permanentemente realizando, dentro de 
nossos limites financeiros, nossa preocu-
pação é também com a ampliação de   
opções que atendam aos nossos sócios. 
Pensando nisto, estamos disponibilizan-
do a partir deste mês de agosto, aulas de 
zumba, o retorno da escolinha de futebol 
e aulas de tênis, que acreditamos serem 
excelentes opções. 

Nosso próximo evento será a Semana 
Farroupilha e logo estaremos divulgando 
a programação, sendo que a estrutura 
física já esta pronta com as ampliações e 
melhorias realizadas com o objetivo de 
oferecer melhores condições para rece-
bermos nossos sócios e familiares. 

Um forte abraço. 

 
Setembro: 
13 a 20 - Semana Farroupilha 
 
Outubro: 
12 - Festa dia das Crianças 

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                      
Planejamento: Juliani dos Santos Krug  
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 
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Neste mês de julho a AABB realizou mais algumas obras para melhor atender os associados. Vejam algumas 
destas realizações nas fotos abaixo: 

Nos banheiros Masculino e Feminino do sa-
lão social foram feitas trocas das pias antigas 
pelas novas de mármore, deixando o ambi-
ente muito mais bonito.  
E na pia do banheiro feminino a pia nova de 
mármore  tem o espaço para o fraldário, um 
antigo pedido dos sócios, para as mamães 
poderem trocar seus filhos com maior segu-
rança e conforto. 

Foram colocadas cercas em volta do CTG e na frente do “Puxadinho”, 
com o objetivo de delimitar a área onde acontece as festas e dar mais 
segurança, separando assim o lugar do estacionamento. 
Além disso, a cerca deu um ar mais rústico ao nosso querido CTG e 
Puxadinho, inclusive eles estão prontos para mais um festejo da Sema-
na Farrouílha!!  

Na edição de março do informativo do nosso clube, relata-
mos que as AABB’s de todo o País juntamente com o Ban-
co do Brasil, se uniram em uma Ação Nacional contra o 
mosquito Aedes Aegypti, mosquito este que transmite a 
Dengue, a Febre Zika e a Chikungunya. 

Conforme mostramos estaríamos substi-
tuindo as lixeiras sem tampa, por lixeiras 
novas com tampa vedada. 
A AABB além de se preocupar com a saú-
de nosso associado, preza por um ambi-
ente limpo e saudável. 
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No último dia 08 de julho a Gerente do clube se despediu da equipe AABB e Diretoria para trilhar uma nova caminhada. Juliani dos San-
tos Krug começou a trabalhar na AABB no ano de 2012, na secretaria do clube. Conforme passou o tempo, foi adquirindo experiência 
dentro do clube e formando uma grande equipe de trabalho, em perfeita sintonia com a Diretoria. 
Nestes 4 anos a AABB construiu mais que uma equipe, mas sim uma família de amigos, sempre com muita vontade de fazer o melhor 
para o associado e isto deve-se muito ao empenho e dedicação da nossa agora empossada Diretora de Planejamento. A Diretoria da 
AABB agradece a todos estes anos de serviços prestados e deseja muito sucesso nesta nova jornada!! 


