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   ACADEMIA AO AR LIVRE 
     Diretoria entrega mais uma opção de atividade ao quadro social  

 

No dia 28 de novembro último               
inauguramos a ACADEMIA AO AR LIVRE 
da nossa AABB. A Diretoria adquiriu os 
equipamentos através de um convênio 
firmado entre a empresa fornecedora e a 
FENABB - Federação Nacional de AABBs. 
A arquitetura da obra tem a assinatura do 
nosso Col ega Ricardo Per es,                   
ex-Presidente da AABB que também foi o 
responsável pela execução do projeto. 
Nosso propósito foi colocar a disposição 
do quadro social mais uma opção de      
atividade sem abrir mão de um visual que 
combinasse com a beleza natural do      
nosso Clube. E o resultado está ai.        
Aproveitem.  

   
    
 
    

BOM PRA TODOS 



PALAVRA DO PRESIDENTE 
 

Dia após dia estamos trabalhando muito pelo nosso 
Clube, dedicando parte de nossas vidas para      
melhorar cada vez mais, contando com a parceria 
de todos nossos funcionários.  Com este firme    
propósito, inauguramos a academia ao ar livre que 
está a disposição do quadro  social. Vale a pena 
conferir e usar. Agradecemos a FENABB que nos 
financiou a aquisição dos equipamentos e ao     
Ricardo Peres, nosso colega e arquiteto,              
responsável pela execução do projeto, assim como 
a toda a sua equipe de trabalho. 
Acompanhamos a equipe de futsal que foi a Canoas 
participar da fase final do JIRGS 2013. Os             
resultados em quadra foram negativos,   porém, 
acreditamos que a condição de disputar esta     
competição já foi uma vitória, uma conquista deste 
grupo de atletas. Agradecemos a Prefeitura Munici-
pal pelo apoio. Parabéns atletas e técnico Julio 
Concórdia. 
A temporada de piscinas 2013/2014 está a todo  
vapor e todos os cuidados foram e continuam    
sendo observados para que seja simplesmente   
perfeita, além de “mui caliente” é claro. 
Nossa missão agora é preparar o maior e melhor 
EVENTO da AABB: REVEILLON 2014!!!!!     Estamos 
cuidando tudo com muito carinho. Teremos         
algumas inovações em relação ao anterior, que, 
com certeza irão agradar a todos.  O tema deste ano 
(idéia da Joseane, Diretora Social) é “Eu sei que 
vou te amar...” em homenagem ao centenário de 
Vinicius de Moraes. Vale um toque. NÃO deixe para 
a última hora e adquira com antecedência o seu 
passaporte para esta SUPER FESTA. 
Agradecemos a todos que estiveram conosco em 
2013 e desejamos Feliz Natal e Próspero Ano Novo! 
Um forte abraço. 

Altemir Pedroso Ferreira                                  
 

Calendário de Eventos: 
 

Dezembro:  
Reveillon 2014 no dia 31 
 
Janeiro:  
Concurso Rainha da Piscina 2014 

DIRETORIA AABB Alegrete 

Presidente: Altemir Pedroso Ferreira       
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          
 

Tem Futebol 
todas as 3ªs e 

5ªs feiras!!! 

Espaço do Leitor 
Participe enviando sua sugestão ou                                 

comentários para o e-mail: 

aabb_alegrete@hotmail.com 

Página 2 

 
É tempo de comemorar o ano 

concluído e cheio de            
realizações. 

 
É tempo de sonhar com as 

possibilidades de um novo ano 
que surge. 

Feliz Natal  
e que 2014 traga paz, alegria e 

prosperidade a todos. 

 
É o que deseja a Diretoria e 

Funcionários da AABB       
Alegrete!! 

Boas Festas!!! 

      PADEL 
 
Após a reforma 
do piso a quadra 
de padel já está 
novamente apta  
para a  prática 
deste esporte. 
Tudo com vocês 
a g o r a  C i r o      
Baialardi e Cia.          
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ATLETA 
DESTAQUE 
NOVEMBRO 

 

Nome: MATHEUS MARCHEZAN 

Posição: ZAGUEIRO 

Idade: 13 ANOS 

Neste ano, a Escolinha Guarani/AABB/Laboratório de Futebol ‘’Marucho’’  
entrou no cenário esportivo municipal, disputando dois torneios, sendo que 
um deles sagrou-se campeão na categoria sub 13, do capitão Matheus 
Marchezan (Foto ao lado). Para nosso entusiasmo, um atleta da escolinha 
esta se transferindo para a Escola Rubra (Categoria de Base) do 
Internacional de Porto Alegre, o atleta Lucas Peres dos Santos, esperamos 
que tenha muito sucesso nesta nova caminhada. E para finalizar, em 2014 
esperamos dar continuidade a esta parceria e que consigamos realizar  feitos 
maiores.  

Flávio Soares – Prof. da Escolinha 

A Equipe de Futsal da AABB Alegrete esteve em Canoas participando da final do 
JIRGS 2013.  A Prefeitura Municipal disponibilizou o transporte (foto acima), a quem 
agradecemos. Estamos orgulhosos de nossos atletas e do técnico Julio Concórdia. 
Consideramos que mais importante que o resultado é a certeza do dever cumprido, 
de ter feito o melhor... Ano que vem tem mais. Os jogos foram realizados no ginásio 
La Salle (foto ao lado) no sábado dia 30 de novembro. A Equipe de futsal de Santa 
Cruz do Sul foi a campeã.  

como dos novos que estavam chegando, muitas discussões ao 
longo deste tempo, mas todas voltadas para o bem do esporte. 
Como todo inicio tivemos uma ideia central que era a montagem 
de Ranking com apenas uma categoria, que no momento era a 
mais indicada e foi um grande sucesso para retomada. Mas como 
toda a ideia   inicial pode ser melhorada, e sentimos esta          
necessidade, chegamos a conclusão junto com os demais        
membros do departamento que o mais sensato seriamos criar 
categorias de tenistas dentro de alguns critérios técnicos, o que 
culminou com a criação das     categoria A e B. Categoria A    
contempla os 10 primeiros tenistas  que obtiveram a maior      
pontuação do Ranking anterior e a categoria B são os tenistas 
acima dos 10 primeiros que contemplam tenistas iniciantes e que 
 estão na fase de aprimoramento, com isso entendemos que os 
confrontos ao longo do ano passarão a ser mais disputados      
dentro de suas categorias, com possibilidades de ganho para cada 
atleta.                    
Henrique Camargo de Assis - Diretor Departamento de Tênis 

Podemos considerar um sucesso nossa 
retomada do Tênis, tivemos o apoio de 
todos os tenistas, tanto dos que já       
praticavam o esporte a muito tempo    



 
TEMPORADA DE PISCINAS   
     2013/2014 
No dia 14 de novembro realizamos o 
coquetel de abertura da temporada de 
piscinas 2013/2014. Foi muito legal. Boa 
música, presença de muitas pessoas e 
uma noite maravilhosa que sinalizaram 
que este verão promete!!!! Os horários 
de funcionamento das piscinas são: 
De 3ª a 6ª feira das 9 horas da manhã 
até as 12 horas e das 14 até as 21:30 ho-
ras. 
Aos sábados e domingos das 9 horas da 
manhã até as 21:30 horas. 
É obrigatório a apresentação do exame 
médico. 

Venha aproveitar seu verão na AABB!!! 
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EXAMES MÉDICOS 
 
Os exames médicos serão Pagos na Secretaria e realizados 
no consultório de cada médico, sendo que são eles: 
 
DR.ª STELLA REGINA SIMÕES SACILOTTO 
Rua Cel. Cabrita, n° 153, Sala 204. 
Telefone 3422-5234 
Exames: 
De Segunda-Feira à Sexta-Feira das 18:00 às 18:45 
 
DR. NELSON RIBEIRO CARUS 
Rua Vasco Alves, número 248, sala 22. 
Telefone 9948-5051 falar com a Nara 
Exames:  
De Segunda-Feira à Sexta-Feira das 14:00 às 16:00 
 
DR. LUIZ CAIRO DE ALMEIDA 
Rua Vasco Alves, número 248, sala 23. 
Telefone 9948-5051 falar com a Nara 
Exames:  
Na Terça-Feira das 14:00 às 15:30 
Na Quinta-Feira das 14:00 às 15:30 
Na Sexta-Feira das 14:00 às 15:30 
 
DR. OMAR CASTRO ABDALLAH 
Rua Cel. Cabrita, 153, 504. 
Telefone: 3422-7890 e 9964-1615 
Exames: 
Na Terça-Feira das 18:00 às 19:00 
Na Sexta-Feira das 18:00 às 19:00 
Sábado 14:30 às 15:30 
 

Venha aproveitar seu verão na AABB!!! 


