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No dia 16 de dezembro aconteceu no Salão Social da AABB um jantar de final de ano e de des-
pedida dos funcionários Jorge Luiz Gasparotto e Joaquim Aurélio Pedroso Neto que após anos 
dedicados ao Banco do Brasil, decidiram pela justa e merecida aposentadoria. 
GASPAROTTO que assumiu no BB em 22/03/1994, trabalhou nas agências de Alegrete, Giruá, 
São Francisco de Assis e novamente Alegrete. Passou por vários cargos até assumir como    
Administrador. Ele é casado com Suzimara Machado Gasparotto e Pai de Juliana, Henrique e 
Ricardo.  
JOAQUIM que assumiu em 15/04/1980, trabalhou nas agências de Almeirim (PA), Santo Ângelo, 
Mostardas e Alegrete. Ele é casado com Marivania Cadore Pedroso e Pai de Diego e Joaquim 
Antônio. 
Na despedida foram homenageados pelos colegas da Agência Alegrete, dos quais são merece-
dores 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 Gasparotto e ao Joaquim felicidades plenas nesta nova etapa de suas vidas. 



 

Nesta edição divulgamos a retrospectiva 
2016 que relata os principais fatos e     
acontecimentos que representam o nos-
so esforço diário, da Diretoria e equipe de 
funcionários na busca por um clube cada 
vez melhor.  

Começamos então mais um ano e com as 
energias renovadas para continuar traba-
lhando para vocês associados, que são a 
razão principal da existência e manuten-
ção da nossa AABB. 

Obrigado a todos que estiveram conosco 
em 2016 e que de uma forma ou de outra 
contribuíram para que fosse possível as 
muitas realizações conquistadas.                     
Que em 2017 possamos sonhar, acreditar 
e realizar cada sonho!!!!! 

Forte abraço. 

JANEIRO: 
Dia 10 - Torneio interno de verão 
FEVEREIRO: 
dia 26 - Baile infantil de carnaval 
Março: 

Encerramento da temporada de piscinas 
dia 18 - JEMAB 2017 em Santiago 

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: Eliseo Leal de Souza Neto                   
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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  Foi realizado 

no dia 08 de 

Dezembro mais uma edição do projeto Criança Feliz! 

 

No dia 5 de dezembro a Equipe de funcionários da AABB visitou o Lar Santa Teresinha que abriga 80 cri-
anças de 0 a 6 anos.  Na oportunidade foram servidos cachorro-quentes com refrigerante, e feita à entrega 
de presentes à todas as crianças do lar! 
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Jornada Esportiva Regional entre AABB’s; 

 1º Torneio Aberto de Vôlei de Praia em Alegrete Encerramento da temporada de piscinas 15/16; 
Preparação para receber a JEMAB. 

Carnaval Infantil; 

Ação nacional contra o Aedes Aegypti. 
Torneio Interno de verão; 

Baile pré - carnaval com a Banda Simfolia. 

54 anos da AABB 

Centenário 100% Solidário 

Dia do Desafio 

Festa Junina; 
conclusão do calçamento a partir do pórtico 
de entrada do clube 
conclusão de dois banheiros e colocação de 
piso no “puxadinho” 
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Reformas nos banheiros do salão social. 

Despedida da Juliani 

Colocação de novas lixeiras 

Semana farroupilha; 

JESAB - São Leopoldo; 

Projeto Criança Feliz.. 

 4º Edição Torneio Outubro Rosa; 

   Troca da Tela Frente a avenida Tiaraju; 
 Assinatura do contrato com o Grupo Escoteiros 

Honório Lemes; 

 Festa de dia das crianças/Projeto criança Feliz; 

 Copa Alegretense de futsal. 

Abertura da Temporada 2016/2017; 

Projeto Criança Feliz; 

Final Copa Alegretense de Futsal; 

Pinturas para a temporada 

Aquisição de 15 mesas e 60 cadeiras 

 Entrega de presentes para as crianças do Lar Santa Terezinha; 

Festa dos funcionários AABB; 

Torneio de Tênis; 

 Início da construção de banheiro e churrasqueira. 

    3º Aniversario Do Informativo AABB; 

Melhorias no jardim em frente salão social 
Colocação de caixas para coletas de         

 sugestões, elogios, idéias, criticas... 
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No dia 18 de Dezembro foi realizado no Salão Social da AABB a festa de formatura 
do    Grupo Escoteiro Honório Lemes , que contou com a presença do presidente Altemir     
Pedroso, imprensa local e familiares dos escoteiros. Durante a formatura foi reforçado o 
compromisso dos Escoteiros , e entrega de distinções  conquistadas ao longo de 2016! 
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No dia 12 de dezembro, aconteceu a festa comemorativa de final 
do ano dos funcionários da AABB Alegrete juntamente com seus 
familiares no salão social! 
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  Neste espaço divulgaremos a participação de sócios(as) coletadas nas caixinhas. 

  * espaço para andar de roller: estaremos estudando a viabilidade. 
  * espelho grande no banheiro feminino: autorizada a compra e colocação. 

  * fraldário no banheiro feminino: autorizado e em breve estará disponível. 

  * abrir a temporada de piscinas mais cedo: este ano antecipamos em um semana. 

  * “adoro a AABB”: Obrigado. 
  * “acho tudo ótimo, muito limpo”: a idéia é exatamente esta. Obrigado. 
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