
A Diretoria da  
AABB agracia 
seus associados 
com mais um ce-
nário encantador. 
Um belíssimo jar-
dim, que valoriza 
naturalmente a 
estética em frente 
ao Salão Social. 

Além de ter um 
visual bonito, o 
espaço tem como 
objetivo melhorar 
o fluxo do esta-
cionamento do 
salão de festas 

bem como garantir maior seguran-
ça e melhorar o acesso das pesso-
as ao salão.  

Outra função deste espaço, é a de 
tornar a entrada do clube através 
do jardim num ambiente de sociali-
zação, aproveitando a natureza jun-
tamente com os amigos numa bela 
roda de chimarrão!! 
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Agosto: 

14 - Jantar de aniversário do informativo AABB 

 

Setembro: 

13 a 20 - Semana Farroupilha 

26 e 27 - JESAB em Livramento 

 

       

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 

 

A capa desta edição traz fotos do jardim em 
frente ao salão social que torna o local mais 
especial, pois as pessoas poderão usufruir 
deste ambiente preparado com muito cari-
nho. 

No próximo dia 14 de agosto estaremos re-
alizando um jantar para comemorar os 2 
anos do nosso informativo, que tem sido 
um importante elo de ligação entre o clube 
e seus associados. 

Nossa equipe de futsal continua sendo mo-
tivo de muito orgulho. Faz uma campanha 
vencedora na Taça RBS e já está entre as 8 
melhores equipes da competição.  

Já estamos planejando a próxima semana 
farroupilha que terá novidades. É promessa 
de uma “baita” semana.  

Não deixem de ler a entrevista com o Henri-
que, Diretor do departamento de tênis. 

 

Um forte abraço. 

Altemir Pedroso Ferreira 

Tem Futebol todas as 
3ªs e 5ªs feiras!!! 
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AABB – Antes de falarmos especificamente sobre a AABB queremos saber há 
quanto tempo reside em Alegrete, qual seu time de futebol e qual seu esporte 
preferido? 

 Resido a 9 anos em Alegrete, meu time é o Grêmio e meu esporte preferido é o tênis.  

AABB – Agora o assunto é AABB. Que importância teve a criação do Departa-
mento de tênis no dia-a-dia deste esporte? 

Com a criação do departamento conseguimos suprir uma necessidade básica que é a orga-
nização deste esporte (ranking, torneios, união dos atletas) e também conseguimos que o 
departamento fosse um elo junto a diretoria do clube para melhorarmos cada vez mais o 
esporte a as quadras dentro do clube. 

AABB – O que representou assumir como Diretor do Departamento de tênis, 
principalmente considerando as dificuldades daquele momento? 

O inicio foi bem conturbado, estava começando a jogar tênis (2011) e tinha 5  ou 6 prati-
cantes ativos na época (Otavio Correa, Carlos Pithan, Roger Porto, Leonardo Eifert,  

Gabriel Amaral, Sergio Flores) e os professores Rodrigo Amaral e o Leandro de Bagé, sendo este o grande incentivador 
para não deixarmos morrer o esporte no município. Estes tenistas nominados resolveram se unir e a primeira ação foi a 
criação do departamento de tênis onde na época me coloquei a disposição para começar a comunicar nossas ações para 
o quadro social e a segunda e que foi determinante quando o clube atendeu nosso chamado e deu a devida atenção nas 
quadras dando um salto de qualidade , antes as quadras tinham buracos, areia,  mato etc... e isto foi afugentando os atle-
tas vindo a quase terminar o esporte como mencionei. Depois desta melhora e uma ação de todos do departamento 
convidando novos e antigos tenistas a retornarem o esporte voltou a decolar. Hoje temos mais integrantes dentro do 
departamento que nos apoiam todos os dias como os atletas Amadeu Ribeiro, Giovanni Sanchotene, Martinho Toniolo, 
Erasmo Guterres, Rodrigo Ribas, Sergio Mousquer. 

AABB – Quais as principais novidades e melhorias realizadas a partir da tua atuação como Diretor que 
merecem destaque?  

Eu acredito que não pela questão minha como diretor, nosso departamento é um colegiado de tenistas que se reúne e 
sugere melhorias mas tenho certeza que do inicio para hoje as quadras tiveram uma melhora significativa desde  manu-
tenção, redes e drenagem apesar de esta ainda ser insuficiente, mas ressalto que no meu ponto de vista a melhor me-
lhoria foi o canal que conseguimos abrir junto ao clube com muito dialogo para debatermos as melhorias.  

AABB – Quantos tenistas atualmente praticam regularmente o esporte? 

Hoje entre tenistas ranqueados, praticantes e alunos possuímos mais de 40 atletas.  

AABB – A Diretoria entende que sempre há o que melhorar, mas, nem tudo é possível. O que hoje seria 
prioridade fazer para aumentar a satisfação deste grupo? 

Sempre há melhorias a fazer,  mas vou me deter na que hoje é a principal e que algumas vezes traz desmotivação para o 
grupo que é a drenagem das quadras.  Hoje sofremos uma situação que chove e ficamos dois ou três dias esperando 
secar as quadras e com essa precipitação El nino que chove a cada dois dias ficamos semanas seguidas sem a prática, 
claro que no verão é minimizado pelo calor mas acontece também e faz com que muitos atletas migrem para outro es-
porte. O ideal seria mexermos nas estruturas das quadras para resolver a drenagem,  por exemplo em Santa Maria/RS  
pode chover qualquer quantia que em 4 ou 5 horas as quadras já estão secas, isso somente é possível por causa da dre-
nagem adequada. Uma segunda possibilidade e na minha opinião hoje entra como uma excelente alternativa para esse 
problema são as lonas próprias que existem para isso,  tenho visto em muitas quadras e casualmente vimos hoje no tor-
neio de winbledon, onde as quadras são cobertas a cada final de jornada, claro que teria um investimento inicial, mas 
com elas conseguiríamos diminuir a manutenção de funcionários liberando os mesmos para outras atividades dentro do 
clube, menos material diário utilizado e não precisaríamos mexer na estrutura que aparentemente seria um custo muito 
mais alto do que as aquisições das lonas. 

AABB – Qual mensagem que gostaria de deixar aos associados, e em especial aos amantes do tênis? 

O tênis é um esporte completo tanto fisicamente como mentalmente e esta disponível a todo nosso quadro social atra-
vés da utilização das quadras ou quem preferir aproveitar as aulas do professor Giovanni. Aos amantes do tênis que não 
desistam da pratica deste esporte mesmo nestes dias difíceis, acredito que juntos com a diretoria do clube vamos me-
lhorar nossa estrutura e também não poderia deixar de agradecer a parceria do clube que desde o inicio vem nos apoi-
ando e sempre aberta ao dialogo, isso nos motiva a estar cada vez mais presente porque acreditamos que através desta 
abertura proporcionada pelo presidente Altemir, podemos juntos pensar em um tênis forte dentro da AABB. 

Nesta edição nosso entrevistado é Henrique Camargo de Assis, sócio da AABB 
desde 2011 e Diretor do Departamento de tênis desde 2013. 

Henrique Camargo de Assis 

Diretor Departamento de Tênis 
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A AABB segue viva na Taça RBS de Futsal, que acontece na cidade de Uruguaiana. No dia 05 de julho a equipe azul 
e amarela conquistou uma importante vitória contra o Atlético de Uruguaiana, pelas oitavas de finais da competi-
ção, sendo uma das melhores atuações da equipe na competição. 

A AABB vai em busca do título, porém, primeiro terá que passar pelo próximo adversário das quartas de finais, o 
Ferro Carril, também de Uruguaiana. Passando para as Semifinais, poderá enfrentar a equipe Só Te Pegando ou Es-
tofaria São Jorge. Classificaram ainda as equipes Jarau, General Ribeiro, Sport e Penharol, equipes estas que a AABB 
poderá encontrar somente na final. 

1ª Fase 

AABB 2 X 0 ESPORTIVO PLANO ALTO 

AABB 3 X 3 PADARIA PÃO KENT 

2ª Fase 

AABB 8 X 2 ATLÉTICO 

Oitavas de Finais 

AABB 5 X 1 MADRI 

Carlinhos - 5 Gols 

Rodriguinho - 4 Gols 

Valdo - 3 Gols 

Josimar - 2 Gols 

Gabriel - 2 Gols 

Léo - 1 Gol 

Rodinelli - 1 Gol 

Nos dias 25, 26 e 27 de setembro, acontecerá a 42º Jornada 
Estadual entre AABB’s na cidade de Santana do Livramento. 

Serão disputadas diversas modalidades, onde se enfrentarão 
os campeões de cada região. 

Na modalidade Futsal, a AABB Alegrete será a representante 
da Região Fronteira Oeste, pois no mês de março sagrou-se 
campeã da JEMAB que ocorreu na cidade de Rosário do Sul. 

Após realizadas as seis JEMAB´s previstas para o 1º Semes-
tre de 2015, 37 AABBs já carimbaram o seu passaporte e a 
previsão é de mais de 1.000 atletas. 

Além da AABB Alegrete, irão disputar na modalidade futsal 
as AABB´s de Canguçu, Passo Fundo, Rio Grande, Restinga 
Seca, Santana do Livramento, São Francisco de Paula, São 
Leopoldo e São Luiz Gonzaga. 


