
Aconteceu no dia 19 de 
julho de 2013, no Salão 
Social da AABB, a 2ª 
edição da NOITE DO 
CORDEIRO, uma noite 
aconchegante e ótimas 
companhias! Buffet es-
pecialmente preparado 
pela Chef “Tia Irene”, 
com pratos saborosos a 
base de cordeiro. Músi-
ca para ouvir e dançar 
com Giovanni Lemos! E 
tudo isso regado por um 
bom vinho e muita ale-
gria! Agradecemos a todos que nos brin-
daram com sua presença e garantiram o 
brilho desta noite.  

NOITE DO CORDEIRO 
2ª Edição 

 

A foto representa o 

Projeto de 

Revitalização da 

AABB.  
 

Veja mais na contra-
capa. 
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NESTA EDIÇÃO: 

AABB ALEGRETE  

Endereço: Av. Ibicuí, nº. 895  

Bairro: Ibirapuitã  

CEP: 97546-000  

ALEGRETE/RS  

Telefone: (55) 3422-3688 

  

E-mail: 

aabb_alegrete@hotmail.com  

Facebook:  

www.facebook.com/ 

aabbalegrete.alegrete  

M i c r o s o f t  

Você, que recebe salário no Banco do Bra-
sil, tem crédito exclusivo com as melhores 

vantagens.  

BB Crédito Salário 



PALAVRA DO PRESIDENTE 
 

Assumir a AABB há pouco mais de um ano foi 
aceitar um importante DESAFIO. O desafio de 
conciliar questões pessoais e profissionais 
com a Administração de um grande Clube,            
tradicional e importante para Alegrete. 

Estamos falando de um Clube que possui 51 
anos de história, 650 sócios que representam 
mais de 2500 pessoas e 8 funcionários...       
Portanto, além de um desafio, uma enorme 
responsabilidade, que passa por manter o 
que até então foi construído, por várias Dire-
torias que por aqui passaram e deixaram suas 
marcas, e a implementação de mudanças ne-
cessárias para melhorar ainda mais. 

Para isto, temos dedicado parcela de nossos 
dias na construção destas melhorias através 
de diversas ações, entre as quais destaca-
mos:  

-Reativação dos Departamentos de Futebol, 
Tênis, Padel e Aposentados;         
-Valorização permanente do quadro de           
Funcionários;           
-Apoio total ao esporte;              
-Obras de revitalização do Clube;                      
-Implantação da Escolinha de Futebol... 

Inauguramos agora um novo período que   
compreende intensificar o relacionamento 
com o quadro social e a comunidade através 
deste Informativo, o qual foi idealizado e pla-
nejado, pensando exclusivamente em vocês 
Associados e Dependentes. Esperamos que 
aprovem e nos ajudem com sugestões, críti-
cas e idéias. 

Aproveito para agradecer a todos (as) em     
especial aos demais Membros da Diretoria e a 
Equipe de Funcionários. 

Um forte abraço. 

Altemir Pedroso Ferreira         
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Calendário de Eventos: 
Setembro:  

Semana Farroupilha de 13 a 20 

Outubro:  

Torneios durante o mês 

Novembro:  

Abertura da Temporada de Piscinas no dia 14 

Dezembro:  

Réveillon 2014 no dia 31 

Como era.... 

Como ficou!!! 

DIRETORIA AABB Alegrete 

Presidente: Altemir Pedroso Ferreira 

Vices: 

Financeiro: Teresa Pedron Wancura 

Administra/vo: Nilson José Finoke5 

Social: Joseane Mar7nuzzi Ibaldo 

Espor/vo: Marco Raul Goulart 

Patrimônio: Fabricio Leaes de Almeida 

Marke/ng: Fernanda de Almeida Bas7de 

Diretores de Departamento: 

Futebol: Vicente Ribeiro do Amaral 

Tênis: Henrique Camargo de Assis 

Padel: Ciro Ferreira Baialardi 

Aposentados: José Airam B. Vasconcelos 

Tem futebol 

todas as 3ªs 

e 5ªs feiras  



A Equipe de Futsal da AABB está participando 
do Citadino Municipal 2013 com 100% de apro-
veitamento até agora. 

Jogos realizados: 

AABB  5  X  4   Juventude de Manoel Viana 

AABB  3  X  1  Sotrin  

AABB  5  X  4  Juventude 

Equipe de Futsal da AABB 

A Escolinha Guarani/AABB/
Laboratório de Futebol ‘’Marucho’’ 
começou seus trabalhos oficial-
mente no dia 05/05/2013. Os trei-
nos ocorrem todas as Quartas, 
Sextas e Sábados no Campo da 
Associação Atlética Banco do Bra-
sil, onde as aulas são ministradas 
pelo Prof. Flávio Soares nas cate-
gorias sub 09 a sub 15. 

Atualmente, a Escolinha esta dis-
putando o Campeonato Interbair-
ros de Alegrete na categoria sub 
13 e esta classificada para as se-
mifinais. 

ESCOLINHA GUARANI/AABB/LABORATÓRIO DE FUTEBOL 

ATLETA  DESTAQUE DO MÊS  DE JULHO 

 

Nome: JOSÉ VITOR DORNELES MACHADO  

Posição: Meio Campo  

Idade:  13 anos 

Resultados da Escolinha no Campeonato Inter-
bairros de Alegrete (Categoria sub 13): 

      1ª FASE: 

        Guarani/AABB 0 X 0 Vila Piola 

        Guarani/AABB 4 X 0 Airton Senna (Mov) 

        Guarani/AABB 0 X 4 Saint Pastour  

 

QUARTAS DE FINAL: 

Guarani/AABB 1 X 0 Rui Ramos 

 

PRÓXIMO JOGO 

SEMIFINAIS: 

Guarani/AABB  X  Vila Piola 

Página Página Página Página 3333    



Convidamos você para desfrutar da AABB Alegrete.  

Um lugar tranquilo onde a natureza foi extremamente generosa.  

Campos de Futebol 7 - Salões de Festas - Quadra de Vôlei de Areia - Quadras de Tênis -  Pista de Caminhada 

Piscinas - Quiosques c/ Churrasqueiras - Quadra de Padel - Pracinha Infan7l 
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AABB ALEGRETE 

TÊNIS EM ALEGRETE 

HISTÓRIA: O esporte tênis em Alegrete teve seu auge na década de 80 

e 90 com diversos clubes do município ofertando estruturas para que o 

esporte se desenvolvesse. Neste período exis/am 11 quadras a/vas e 
diversos pra/cantes, período este onde foram formados diversos tenis-

tas, alguns com reconhecida expressão pela excelente condição técnica 
e <sica. 
 

MOMENTO DIFICIL E ESTAGNAÇÃO: Devido ao elevado custo para 
manter os clubes em a/vidade, muitos clubes foram fechando e a ofer-

ta de quadras diminuindo a cada dia ocasionando um abandono por 
parte de muitos tenistas ao esporte até que permanecesse apenas a 
AABB, hoje único clube a/vo no município de Alegrete com estrutura 

para a prá/ca deste esporte com 03 quadras. 
 

MOMENTO ATUAL: Em fevereiro de 2013, alguns tenistas remanescen-
tes indignados com o abandono ao esporte começaram um movimento 
de retomada e com a parceria da diretoria atual da AABB realizaram 

algumas ações que hoje estão concre/zadas e alavancando o esporte 
novamente.  Destaco dentre muitas, duas ações fundamentais: 

 
* Representação no departamento de tênis vinculado a AABB tendo 
como principais ações reivindicar junto a atual diretoria melhorias nas 

quadras e união e resgate dos tenistas. Hoje esta parceria esta concre-
/zada e conseguimos ter 03 quadras em total condições de jogo  e a 

cada dia são realizadas melhorias. 
 
* Criação do ranking com desafios e calendários de torneios internos 

(06 anuais) onde começamos com 09 tenistas remanescentes e hoje 
contamos com 31 tenistas a/vos todos vinculados ao departamento de 

tênis, destes tenistas muitos são novos e outros an/gos que retorna-
ram confiando em nossa mobilização para retomada do esporte. 
 

Hoje, como mencionado anteriormente, temos 03 quadras de saibro 
a/vas com iluminação que nos permite jogos a noite onde diariamente 

temos jogos e possuímos também através do professor Rodrigo Costa 
aulas de tênis para iniciantes e pra/cantes que tem interesse no aper-
feiçoamento.  

|Foto: da esquerda para direita: Henrique Assis, Augusto Medeiros, 

|Carlos Pithan, Rodrigo Ribas, Mar/nho Toniolo, Edipo Schaulet, 

|Giovane Sanchotene, Leonardo Eifert e Sérgio Flores 

————————————————————————————–—— 

Aos associados da AABB que /verem interesse em pra/car este es-
porte os contatos podem ser feitos com a secretaria do clube ou 

com o professor Rodrigo Costa, pelo celular (55) 9953-5616. 

Aos não associados da AABB que /verem interesse em par/cipar 
necessitam efetuar sua associação junto ao clube para estarem ap-

tos a pra/carem o esporte. 

O departamento de tênis agradece a diretoria da AABB pela oportu-
nidade de divulgarmos este esporte tão querido pelos seus pra/can-
tes e ficamos a disposição do quadro social e comunidade para duvi-

das e sugestões.       

   DEPARTAMENTO DE TÊNIS 


