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Na sexta-feira, dia 04/12, tivemos o coquetel de abertura da Temporada de Piscinas! Momento 
proporcionado para que os sócios podessem descontrair e confraternizar! Foi uma noite agrada-
bilíssima! Com um charmoso desfile de moda da coleção verão das Lojas Charlô, organizado 
pela Vice-Social da AABB Lisiane Comim em parceria com Eny Fontinel, sócia da AABB e pro-
prietária da Loja Charlô, a quem agradecemos pelo segundo ano consecutivo de participação no 
evento! Agradecemos também a todos os colaboradores que participaram com brindes, e anima-
ram ainda mais a nossa noite! Foram eles:  
Art Mil Infantil, Banco do Brasil, Belle Vitta, Cantinho da Massagem, Cia do Cabelo, Com Corte 
Salão de Beleza, Daniela Salão de Beleza, Estilo e Conforto, Ferragem Mion, Globo Papelaria, 
Izolan Calçados, Mariah Modas, Multi Sugestões Embalagens, Ótica Pampa, Pampelaria, Parce-
ria Armas, Restaurante Capri e Restaurante Pampa Grill.  



 
 

 

 
Dezembro: 
Dia 19 - Festa de encerramento do ano do 
BB/Regional Santa Maria 

 

 Reveillon 
 

 

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 

                                                                         
Trabalhamos intensamente para realizar me-
lhorias na área das piscinas visando trazer 
mais conforto e visual atraente e compatível 
com a beleza natural de nosso Clube. Ficou 
muito bacana!!!!  Vale a pena conferir. Venha 
usufruir desta temporada que está apenas co-
meçando. 

Já estamos em ritmo de Reveillon. Banda Sim-
folia, lonões, Chef Abilinho, show de fogos da 
Parceria armas, já estão confirmados. Vem aí 
mais uma vez o melhor Reveillon da Cidade. 

Parabéns especial a nossa Funcionária e ago-
ra Escritora Juliani por fazer parte do livro Co-
letânea Literária Rapsódias do Tempo. 

Um forte abraço. 

Pág. 2 

No dia 13 de novembro, a nossa querida chefe do administra-
tivo da AABB Juliani dos Santos Krug, foi a Porto Alegre na 
61ª Feira do livro para autografar a “ Coletânea Literária Rap-
sódias do Tempo”, livro este que contém um texto escrito 
pela nossa funcionária. 
A diretoria e os colegas ficaram muito orgulhosos, ainda mais 
que a Juliani começou a escrever motivada pelas dinâmicas em 
grupo realizadas com os funcionários da AABB. 
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No dia 07 de dezembro, aconteceu a festa comemorativa de final do ano dos funcionários da   
AABB Alegrete no salão social. Mas neste ano a festa foi muito mais que especial, além do casal 
Presidente Altemir Pedroso e Teresa Wancura, participaram também o vice Presidente Nilson 
Finoketti e sua esposa, os funcionários da AABB juntamente com seus familiares, o Sindicato dos 
Propagandistas da Fronteira Oeste/Sul representado pelo sócio Samir Abdelhay e esposa,  o vice 
Presidente suplente Jeferson Amim Chaves Abdelhay e esposa e as crianças da moradia transitó-
ria, juntamente com seus monitores. 
Os funcionários e a diretoria fizeram a festa da criançada, distribuindo presentes para todos com 
direito a Papai Noel. Foi uma noite fantástica, que com certeza ficará na lembrança de todos. 
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A diretoria da AABB repaginou a área das piscinas para esta temporada. Fez reformas impor-
tantes, como a cobertura do quiosque deck, bem como a troca das madeiras do deck, aquisição 
de brinquedos para a área externa das piscinas, pinturas do tobogã, muro e chafariz da piscina 
pequena, e o cercamento em volta da piscina foi completamente reformado e recebeu pintura 
com as cores da AABB. É verão...bom sinal... 


