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A AABB manteve firme e muito vivo o        
espírito de copa do mundo, mas, não        

poderia faltar Festa Junina. Colegas do BB 
prepararam no dia 28 de junho uma                 

animada festa, que contou com a presença 
de funcionários, colaboradores e familiares.  

Foi muito divertido!!!! 

 

O mês de junho foi de Copa do Mundo, mas também teve Festa junina organizada pelos colegas do Banco do Brasil 

Edição nº. 12 

Julho/2014 

Bruno Moleta (Gerente da Agência),     
esposa Patrícia e o filho Lorenzo 



 
 

 
 
 

Julho: 
3ª Edição do Jantar do Cordeiro 
 
Agosto:  
Aniversário 1 ano de informativo da AABB Alegrete 
 
Setembro:  
Semana Farroupilha 

Tem Futebol 
todas as 3ªs e 

5ªs feiras!!! 
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No mês de Junho vivemos intensamente a 
Copa do Mundo no Brasil. Nossa AABB foi 
destaque nacional na página da Fenabb por 
nosso envolvimento, que antes de tudo é ato 
de amor a Pátria. 
 

 
 

 
Um forte abraço. 
Altemir Pedroso Ferreira                                  
 

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          
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Nome:  Gustavo Vale Monteiro 

Posição:  Atacante 

Idade:  15 Anos 

 

 ATLETA  

DESTAQUE 

JUNHO  

O time de futsal da AABB Alegrete se prepara para as 
próximas competições, o Citadino de Alegrete e o 
JESAB (Estadual entre as AABB´s) que acontecerá nos 
dias 26, 27 e 28 de setembro na cidade de Ijuí, Região 
Noroeste do Estado. 
O torneio reunirá as 09 equipes melhores colocadas 
nas suas respectivas regiões, e são elas: Alegrete, Ca-
çapava do Sul, Frederico Westphalen, Ijuí, Passo Fun-
do, Rio Grande, Santa Maria, São Francisco de Paula e 
Taquari. 
A equipe vem treinando e realizando amistosos todas 
as segundas-feiras, às 20:00 horas no Ginásio do Bem 
Bolado. 

    AULAS DE TÊNIS 

Abuso de Equipamento - Quando um jogador 
joga a raquete no chão, vale uma advertência do 
árbitro. 
Ace - Um serviço em que o recebedor falha para 
devolver ou não toca. O sacador vence o ponto 
imediatamente. 
Aproach (Aproximação) - Golpe de preparação 
para ir a rede, geralmente aproveitando uma bola 
curta do adversário. 

VENHA FAZER AULAS DE TÊNIS 
NA  

AABB ALEGRETE!! 
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‘’A 3ª Etapa do Ranking 2014 já tem data mar-
cada. Nos dias 11, 12 e 13 de julho os tenistas da 
AABB Alegrete entrarão em quadra para mais 
um torneio que é de suma importância para os 
atletas que estão lutando para se manter ou 
subir de categoria, os pontos serão somados 
com os desafios para o fechamento. Será um 
grande torneio onde temos diversos tenistas 
evoluindo tecnicamente, o que gera uma etapa 
mais equilibrada, com diversos tenistas com 
possibilidades.  
Este torneio será aberto ao público, é mais uma 
oportunidade para os sócios da AABB e comu-
nidade assistirem excelentes partidas’’. 

Dir. Dep. de Tênis - Henrique Camargo de Assis 

Imagens da 2ª Etapa - Ranking 2014 

Foi um Semestre de Ouro (Juntos, somos imbatíveis).  

 

  

  

       

     

 No ano de Copa do Mundo realizada no Brasil, tentamos imitar a FIFA, mas na média de gols marcados, a supe-
ramos longe:    - Realizamos 6 JEMABs (S. Pedro do Sul, F. Westphalen, Estância Velha, Restinga Seca, Passo 
Fundo e Rio Grande  e 1 JESAF (Gramado/Canela); 

- Foram disputadas 16 modalidades esportivas;                                                                                                                   
- Foram marcados 1.042 gols entre futebol Minicampo e Futsal em 205 confrontos;                                                             
- Uma média de 5,08 gols por partida;                                                                                                                               
- Supermáster com média de 4,22 gols por partida;        
     - Máster com média de 3,63 gols por partida;       
                  - Adulto com média de 4,46 gols por partida;      
                   - Futsal Masculino com média de 7,46 gols por partida;    
        - Futsal Feminino com média de 14,33 gols por partida;   
         - Mirim com média de 6,25 gols por partida;   
                                  - Tivemos 312 equipes coletivas ou individuais participando;
             - Foram realizados 486 confrontos; 

Para isso,  contamos fortemente com o apoio da equipe da FENABB/Ourovida, da Brasilcap, do Banco do Brasil, 
através da SUPER/RS, das SUREGs, DA GEPES, AUDIT e todos os demais Órgãos Regionais do estado, de todos 
os Administradores do BB no estado, funcionários, familiares e abebeanos em geral. Também a Cooperforte, A-
NABB, AAFBB nos apoiaram para o sucesso dos eventos.       
         Forte Abraço e obrigado a todos.  

                  Antonio Cladir Tremarin  


