
 

 

 
                                                     

AABB ALEGRETE 

Av. Ibicuí, 895, Bairro Ibirapuitã, CEP 97546-000 -  Alegrete/RS - Telefone: (55)3422-3688 

E-mail: aabb_alegrete@hotmail.com - Facebook: www.facebook.com/aabbalegrete.alegrete 

Devido as condições climáticas desfavoráveis a Festa Junina prevista para o dia 25 de junho foi realizada no dia 02 de 
julho. Teve muita brincadeira, pipoca, algodão doce, quentão e a divertida barraca da pesca, onde as crianças tiveram 
a oportunidade de ganhar um presente com cada peixinho pescado. 

A AABB realizou este evento em parceria com a ECOA, 
Equipe de Comunicação e Auto-desenvolvimento da     
Agência do Banco do Brasil de Alegrete. 
A criançada brincou e se divertiu muito ao som caipira, 
pula-pula, piscina de bolinha, touro mecânico e tobogã. 
Os Pais e as crianças entraram na brincadeira e vieram 
caracterizados para a festa junina do clube.  
A Diretoria agradece a participação dos sócios e já convi-
da todos para o ano que 
vem pular a fogueira no 
arraia da AABB sô!! 
 
Mais fotos da festa Junina 
na página 04. 



 

A palavra do Presidente desta edição trans-
creve parte do texto de despedida da Funcio-
nária Juliani, a quem desejamos toda sorte e 
agradecemos pela pessoa e pela profissional 
exemplar que com certeza fará muita falta. 

“Aqui encerra-se um ciclo maravilhoso da  
minha vida!  

Durante esses 4 anos e 22 dias vocês me   
fizeram um bem enorme! Um bem que talvez 

eu nunca seja capaz de retribuir! 
O rostinho de cada um de vocês irá bater em 

meu coração com a maior saudade! 
Saibam que a AABB me tocou                     

profundamente! E esse nosso encontro irá 
durar uma vida dentro de mim! 

Sigo em frente para uma nova etapa, mas le-
vo junto comigo um pedacinho de cada um 

de vocês!” 

Juliani 

 
Agosto: 
19 - 3º aniversário do Informativo da AABB 
Setembro: 
13 a 20 - Semana Farroupilha 
Outubro: 
12 - Festa dia das Crianças 

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 

A partir do dia 16 
de agosto a AABB 
Alegrete vai dispo-
nibilizar mais uma 
opção de lazer e 
atividade física, aulas 
de Zumba. 
O Professor Jorge 
Rodrigues será o 
instrutor das aulas 
que serão nas ter-
ças e quintas a par-
tir das 18h e 30min. 
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Conforme divulgamos em matéria da última edição do informativo, a primeira etapa do calçamento 
a partir do pórtico de entrada do clube, está concluída. Além da estética que ficou muito mais      
bonita, tem a finalidade de escoar melhor a água da chuva, permitindo assim, que os sócios possam 
acessar a secretaria do clube sem maiores transtornos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Outra obra concluída foi a construção de dois banheiros e colocação de lajotas no piso do 
“puxadinho” que compreende área anexa ao salão do DTG Mano Véio. 
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