
 

 

 
                                                   

 obras visando melhorias aos associados estão sendo realizadas 

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 

Estão em ritmo acelerado a execução das seguintes 
obras:  
 Colocação de calçamento no acesso principal do 

Clube em frente a Secretaria abrangendo uma 
área de 100 m² (foto a esquerda) em continuidade 
ao projeto de revitalização iniciado em 2014. 

 

 Construção de dois banheiros e colocação de azulejos 
no piso do “puxadinho” que compreende uma área de 
80 m², anexa ao salão do DTG Mano Véio (fotos a     
esquerda e acima). 

As obras estão sendo realizadas com recursos próprios, cujo  
objetivo principal é trazer melhorias aos associados, tanto no 
aspecto de comodidade como no visual, com conclusão    
prevista para acontecer ainda durante este mês de junho.  Na 
próxima edição mais informações e imagens. 
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Desde o momento que decidimos aceitar o 
desafio de administrar a AABB temos pau-
tado nossas ações no sentido de melhorar 
nossas instalações, fazendo com que cada 
centavo seja revertido em benefícios e me-
lhorias aos nossos associados e seus de-
pendentes. Obras, aquisições e revitaliza-
ções tem direcionado nossos esforços e a 
cada realização a certeza de que estamos 
no rumo certo. Ainda neste mês estaremos 
concluindo as obras que divulgamos na 
capa desta Edição, que trarão comodidade 
e embelezamento ao nosso Clube.  

Um forte abraço. 

 

 

Junho: 
Dia 25 - Festa junina 
 

 

Agosto: 
3º aniversário do Informativo da AABB 
 

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 
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No dia 25 de maio aconteceu o Dia do Desafio. O Dia do Desafio é celebrado anualmente na última quarta-feira do mês de mai-
o e tem como principal objetivo nesta data motivar a população a prática de atividades físicas, seja para melhorar a saúde física 
como também a mental. As comunidades de diferentes cidades do Brasil e toda a América Latina se reúnem para disputar, a-
mistosamente, competições e desafios que estimulam o corpo. A cidade de Alegrete disputou com a cidade de Ospino da Vene-
zuela e conseguiu mobilizar mais pessoas com 29,87% da população contra 19,11% da cidade Venezuelana. 

Os funcionários da AABB também participaram, realizando uma caminhada na pista do clube, fizeram exercícios na academia 
ao ar livre e finalizaram as atividades com alongamento, atividades estas supervisionadas pelo Professor Flávio Soares!!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equipe de Futsal da AABB Alegrete, após conquistar o título da 43ª JEMAB que ocorreu na nossa cidade no mês 
de abril, disputou a Copa Sesc/Izolan de Futsal. A competição foi disputada com oito equipes divididas em duas cha-
ves, onde as equipes jogaram no sistema chave contra chave em um único turno. Na chave A (AABB, Ser Câmara/-
SE Real, AEC e UPF) e Chave B (Punta Cana, Velha União, Bolso Seco e Celtic). A AABB terminou a primeira fase 
na 1ª colocação perdendo apenas um jogo. 
Na semifinal um jogo muito disputado contra a equipe do Ser Câmara/SE Real, mas acabou sobressaindo a qualida-
de dos atletas da AABB, conquistando assim a vaga para a final pelo escore de 3 a 1. 
Na grande final do torneio a AABB jogou contra a atual campeã do citadino, Punta Cana. Jogo este que se tornou 
um clássico do futsal do Alegrete.  
A AABB criou várias oportunidades de gol, mas acabou parando no bom goleiro adversário. No fim, a AABB aca-
bou perdendo o jogo pelo escore de 7 a 5, ficando assim com a 2ª colocação do torneio e também com a melhor 
defesa da competição com 13 gols contra. 

Confira abaixo como foram os jogos da AABB e os números na competição: 

1ª Fase: 
AABB 4 X 3 Celtic 

AABB 0 X 0 Velha União 

AABB 2 X 1 Punta Cana 

AABB 1 X 2 Bolso Seco 

 

Semifinal: 
AABB 3 X 1 Ser Câmara/SE Real 

 

Final: 
AABB 5 X 7 Punta Cana 
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Números da AABB no Torneio: 
 

Gols pró: 15 gols 

Gols contra: 14 gols 
 

Artilheiros da Equipe: 
Josimar - 06 gols; 

Eliseo - 02 gols; 

Valdo - 02 gols; 

Nenê - 02 gols; 

Rodrigo - 02 gols; 

Carlinhos - 01 gol; 


