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 Obra foi entregue pela Diretoria no dia 29 de maio 

Em alto estilo. Assim foi a inauguração do Quiosque “Recanto dos Tenistas” prestigiada por vários tenistas, 
entre os quais Lincoln Pithan, funcionários da AABB, Pedro, Crhistian, Jefferson e Fala, o Gerente da       
Agência local do BB Bruno Moletta, Presidente Altemir, Vices Presidentes Teresa, Finochetti e Marquinhos, 
que saborearam um churrasco assado pelo diretor do Departamento de Tenis Henrique de Assis. A obra foi 
planejada pelo Presidente Altemir e desenvolvida pela Equipe de Funcionários da AABB atendendo o         
pedido dos tenistas que careciam de um local para confraternização.  Essa obra é mais uma conquista    
resultante  da união dos tenistas da AABB Alegrete, pois estão cada vez mais organizados e motivados á 
prática do esporte e integração dos participantes. E para brindar esse momento em que o Departamento 
tem-se feito presente e participativo em idéias foi entregue  oficialmente o Quiosque construído em frente as 
quadras de tênis, ao qual eles mesmos batizaram com o nome “Recanto dos Tenistas”. Em nome dos      
tenistas Henrique agradeceu o apoio irrestrito da atual Diretoria e ressaltou a evolução positiva em termos 
de quadras e condições favoráveis ao Grupo para a prática deste esporte. 



 
 

 
 
 

Junho: 
Jantar Dia dos Namorados no dia 21 
 
Julho:  
3ª Edição do Jantar do Cordeiro 
 
Agosto:  
Aniversário 1 ano de Informativo da AABB Alegrete 

Tem Futebol 
todas as 3ªs e 

5ªs feiras!!! 
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O mês de maio foi muito especial. 
Comemoramos o 1º aniversário da Escolinha 
AABB/Guarani "laboratório de futebol Maru-
cho", projeto que nos orgulha muito.             
Foi realizado um Torneio de tenis de duplas, 
que foi sucesso absoluto (mais informações 
na pág. 2). O futebol nas 3ªs e 5ªs feiras conti-
nua firme e agora com uma novidade. Nas 5ªs 
feiras as 19 horas jogam uma Equipe da AABB 
formada por atletas acima de 50 anos contra 
equipes convidadas.                                       
Iniciamos a obra de revitalização da fachada 
do Clube.                                                           
Para coroar de êxito, fechamos o mês inaugu-
rando o Quiosque "recanto dos tenistas" 
(nome sugerido pelos próprios tenistas).         
A obra surgiu da necessidade de um local para 
confraternização do grupo de tenistas. A idéia 
foi lançada pelo tenista Martinho Toniolo. Ime-
diatamente planejamos e contando com a ca-
pacidade coletiva de nossos funcionários,   
Pedro, Christian, Fala e Jefferson, construímos 
esta simples, mas, importante obra. 
Foi gratificante perceber a alegria e a satisfa-
ção de todos. Carlos Pithan comentou sobre a 
evolução positiva que aconteceu. Hoje conta-
mos com quadras em plenas condições de 
uso, arquibancada para o público e agora com 
um local para confraternizar. Vale registrar a 
integração dos tenistas e a liderança exercida 
pelo Diretor Henrique de Assis. Quando traba-
lhamos juntos, buscando realizar objetivos 
comuns, os resultados acontecem e todos 
ganham.   
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: Pedro Monteiro Bittencourt 

Posição: Meio Campo 

Idade: 15 anos 

 
 

 ATLETA  

DESTAQUE 

MAIO  

A equipe de futsal da AABB Alegrete infelizmente 
não conseguiu a classificação na Taça RBS de Futsal, 
que aconteceu em Uruguaiana. O time da AABB en-
frentou duas equipes de Uruguaiana e acabou empa-
tando os dois jogos com o mesmo placar, 2 a 2 e 
acabou sendo desclassificado.  
Agora a equipe se prepara para as próximas competi-
ções, o Citadino de Alegrete e provavelmente, o 
JESAB (Estadual entre as AABB´s). 
A Diretoria agradece mais uma vez o Patrocínio da 
Eletro Auto Pertences e acredita que esta união ain-
da será vitoriosa.  

 
Nos dias 17 e 18 de maio aconteceu 
o Torneio de Tênis de Duplas.  

Os finalistas foram os campeões  
Rodrigo Amaral e José Antônio Lo-
pes (Tunicão) e a dupla vice campeã  

Vinícius Noetzold e Marcelo Rebelo.  
O evento ficou marcado pela boa 
presença de público que prestigiou o  

evento. 

CAMPEÕES - RODRIGO E TUNICÃO VICES - VINÍCIUS E MARCELO 

No dia 24 de maio aconte-
ceu o Torneio Aberto de 
Tênis de Rio Grande, e o 
Professor Rodrigo Amaral 
sagrou-se campeão na cate-
goria livre.  
A equipe da AABB Alegre-
te, assim como todos os 
tenistas, ficaram muito or-
gulhosos do resultado. 
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Equipe AABB iniciou sua torcida   pelo Brasil na Copa! O clube es-
tará com a cara verde e amarelo   para comemorar a cada grito 
de gol! Agora SOMOS UM SÓ!!      UMA NAÇÃO, UMA EQUIPE!! 

ALONGAMENTOS CAMINHADA 

FUTEBOL 


