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Estamos encerrando um ciclo e começando outro. Há 5 anos, 9 meses e 16 dias (março de 2012) quando 
assumi o desafio de administrar a AABB Alegrete sabia do grau de dificuldade que iria enfrentar, mas, com 
muita dedicação, trabalho, perseverança, apoio e responsabilidade fomos dia após dia tornando nosso   
Clube cada vez melhor e mais organizado. Quero agradecer aos que me acompanharam e colaboraram, em 
especial nossa Tesoureira Teresa Pedron, minha companheira de todas as horas, aos Funcionários da     
AABB, ao CESABB, a FENABB e ao BANCO DO BRASIL. Ao longo deste período foram realizadas inúmeras 
obras, aquisições e  trabalho permanente de manutenção, principalmente pinturas, que deram novo brilho 
em praticamente todos os ambientes da nossa AABB. Nenhuma obra faraônica, mas, sim obras simples que 
tiveram como propósito oferecer aos nossos associados mais comodidade e opções de lazer. Acredito que 
conseguimos atender a grande maioria das expectativas. Tenho consciência de que não é possível agradar 
a todos, principalmente pessoas que não são adeptas a cumprirem regrinhas básicas para uma harmoniosa         
convivência. Tenho muito orgulho do que fizemos até agora, com a certeza do dever cumprido e continuarei 
agora neste novo ciclo com a mesma garra e convicção de que tudo é possível quando acreditamos em nós 
mesmos e no potencial de cada pessoa que pode contribuir para que tenhamos cada vez mais e mais um 
Clube melhor. Nos próximos 4 anos com a mesma intensidade que marcou nossa Administração até agora, 
estaremos construindo todos os dias a AABB que todos nós sonhamos. Conto para isto com o apoio de  
todos os membros da Diretoria, de nossos abnegados Funcionários e com a compreensão de nossos      
associados, que representam a real razão da existência da AABB Alegrete. 
                  Altemir Pedroso Ferreira 
                  Presidente 

Sérgio, Piovesan, Gasparotto, Altemir, Amim, Gilberto, Madeira, Rodrigo, Flademir, Finoketti, Juliani, Dania, Gonzaga, Joseane, Elias, 
Jean, Paulão e Fabricio. Não estão na foto o Eduardo Bandeira e o Munir que tinham compromissos pessoais nesta noite. 



Obrigado a todos que estiveram     
conosco em 2017 e que possamos 

continuar juntos em 2018. 

Nosso trabalho desde que assumi a 
Presidência da AABB Alegrete tem 

sido incansável, intenso,                
responsável e assim continuará   

sendo por  todos os dias desse novo 
ciclo que agora começa. 

 

FELIZ 2018. 

 Forte abraço. 

 
JANEIRO: 
1º - Posse da Diretoria 2018/2021 
Torneio interno de verão 
FEVEREIRO: 
11 - Carnaval infantil 
MARÇO: 
4 - Encerramento temporada de piscinas 



Torneio interno de verão: futebol 7 e vôlei misto 

Shows no bar das piscinas 
Construção de banheiro e  mais uma churrasqueira 
na área das piscinas 
Colocação de fraldário, espelho e piso anti-
derrapante nos vestiários 

Reforma bar salão social 

Construção do chimarródromo 

Equipe super máster em parceria com o Nacional 
foi Campeã do Campeonato Municipal 

Carnaval infantil 

Reabertura da escolinha de futebol 

Aquisição de novo motor para piscina 
Reforma da churrasqueira próximo ao campo de 
futebol 

Projeto criança feliz 

Nasce a idéia da 1ª Olimpíadas da AABB 

JEMAB em Santiago 

Instalação de água quente no chimarródromo 

 

Ampliação da área destinada ao chimarródromo 

 

 

Atividade do Grupo de Escoteiros Honório Lemes - 
1º desafio distrital da fronteira oeste 

Inicio da 1ª Olimpíadas de integração - Futebol 7 

Torneio infantil de futebol 7 

Caça ao ninho 
Colocação de uma cuia e construção de fogão a  
lenha no chimarródromo 

Construção de banheiro no quiosque dos tenistas 



Comemoração dos 55 anos da AABB 

Dia do desafio 

Escoteiros mirins - chá para as Mães 

Inicio das obras do quiosque GRENAL 

Reforma das mesas do DTG 

 

1ª Olimpíadas de integração - bocha e ciclismo 

Festa junina 

Torneio de tênis 

Colocação de calçadas próximo a academia 

Obras de drenagem 

 

 

1ª Olimpíadas de integração - tenis, ping pong,     
futebol de botão, futsal feminino 

Torneio de futebol 7 sub 11 e sub 9 

Projeto criança feliz 

Troca da cerca da Avenida Ibicui 

Novo estacionamento ao lado da secretaria 

 

1ª Olimpíadas de integração - rústica e padel 

4 anos do informativo da AABB 

Instalação de bituqueiras 
Falecimento do Funcionário Adair Ribeiro da       
Silveira “Fala” 

Colocação de mastro com a bandeira da AABB 

 



Semana Farroupilha 

1ª Olimpíadas de Integração - Truco e tiro de laço 

Substituição parcial da tela do campo de futebol 

Pintura do salão do DTG 

Confraria do truco 

Inicio das obras da pracinha do quiosque GRENAL 

 

1ª Olimpíadas de Integração - orientação infantil e 
handebol de areia 

Inauguração do quiosque GRENAL 

5ª edição do Torneio Outubro Rosa 
Substituição das lonas dos quiosques das piscinas e 
das quadras de tênis por brasilit 

Ampliação da pracinha e mais brinquedos 

Calçadão na área das piscinas 

Projeto criança feliz 

1ª Olimpíadas de Integração - vôlei de areia 4 x 4, 
gincana 

Encerramento da 1ª Olimpíadas de Integração 

1º baille de kerbs 

Eleição da Diretoria 2018/2021 

Abertura da temporada de piscinas 2017/18 
Aquisição de mesas e cadeiras para o quiosque   
GRENAL 

GRENAL da Escolinha da AABB 

Inauguração da pracinha do quiosque GRENAL 
Construção de redutor de velocidade em frente ao 
salão do DTG 

Aquisição de aparador e espelho para o salão social 

Natal Solidário 

 



 
Colocação de arquibancada na quadra de padel 

 
Mais 3 churrasqueiras próximas a área das piscinas. 



Escoteiros de Alegrete realizam boa 
ação de natal com sucesso absoluto e 

arrecadam mais de 500 quilos de     
alimentos que foram entregues a famí-
lias carentes neste natal. A iniciativa 
foi escolhida pelas crianças e jovens 
escoteiros como forma de contribuir 

para um Natal mais feliz.  

Parabéns ao Grupo Escoteiro Honório 
Lemes pelo belo exemplo. 

No dia 18 de dezembro a Equipe de Funcionários da AABB confraternizou o encerramento do ano. Em clima 
de muita descontração trocaram presentes e saborearam um gostoso jantar preparado pelo Alvenir e esposa 
(ecônomos do bar da AABB). 



No dia 19 de dezembro a AABB realizou mais um Natal Solidário. O Presidente Altemir juntamente 
com os Funcionários Flavio, Natiele, Pedro, Crhistian, Adriana, Catiúscia e a Nutricionista Juliana 
visitaram o Lar Santa Terezinha. Foram servidos lanches e refrigerantes e entregues brinquedos a 
todas as crianças. Também foi disponibilizado um pula-pula. Foi um dia muito especial e o sentimen-
to de presenciar a alegria das crianças foi indescritível. O Lar Santa Terezinha abriga 76 crianças de 
0 a 6 anos. São 40 meninos e 36 meninas. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
Equipe de Funcionários em clima de pura alegria, 
principalmente o Papai Noel Christian. 


