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No último dia 24 de maio realizamos As-
sembléia Geral para prestação de contas 
do exercício de 2016. Na oportunidade a 
Contadora Lucia Loebler fez a apresenta-
ção aos sócios presentes, sendo que a 
prestação de contas foi aprovada por   
unanimidade.                                              
Aproveitamos a oportunidade nesta     
Assembléia para fazermos um resumo 
robusto de nossas realizações até aqui e 
dizer que a verdadeira e mais importante 
prestação de contas esta presente hoje 
em todos os lugares da  AABB, visíveis a 
qualquer pessoa e que nossa Administra-
ção é pautada pela integridade, lealdade 
e muita responsabilidade, cuidando   
sempre de cada detalhe com muito        
carinho e zelo. 

 Forte abraço. 

Junho: 
10 - Torneio de bocha na Sociedade Italiana 
15 - Ciclismo  
15 - Festa Junina 
20 a 24– Torneio de Tênis 
Julho: 
15 - Torneio de ping pong 
22– Torneio de Botão 
29 - Futsal Feminino 

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: Eliseo Leal de Souza Neto                  
Tênis: Henrique Camargo de Assis            
Padel: Ciro Ferreira Baialardi                      
Planejamento: Juliani dos Santos Krug  
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 31/05 os funcionários da Aabb Alegrete participaram do Dia do Desafio 2017, evento 
este que é promovido pelo Sesc Alegrete. Foram realizados durante 15 minutos atividades 
recreativas e alongamentos sob acompanhamento do Prof. Flávio Suárez!! Neste ano         
Alegrete disputa o Dia do Desafio com a cidade de Cuilco (Guatemala). Logo abaixo conheça 
a história do Dia do Desafio:                                                                                                           
Durante o rigoroso inverno canadense de 1983, quando a temperatura chegava aos 20 graus 
negativos, o Prefeito sugeriu uma ação que necessitava da colaboração de todos. A idéia pro-
punha que, às 15 h, todos apagassem as luzes, saíssem de casa e caminhassem durante 15 
minutos ao redor do quarteirão mais próximo. Era um convite ao exercício do corpo. 
Além de estimular a realização de atividade física, a iniciativa ocasionou a economia de ener-
gia que pôde ser calculada pelo número de pessoas envolvidas na atividade. No ano seguin-
te, a experiência foi compartilhada com a cidade vizinha e ambas realizaram a caminhada 
juntas, na mesma data e horário. Estava lançado o espírito que definiria o programa do Dia 
do Desafio. 
A idéia teve seqüência e o Dia do Desafio passou a ser realizado todos os anos na última 
quarta-feira do mês de maio, em todo o mundo, e cresce em número de cidades e em total de 
participantes. Em 2014, o evento completou 20 anos no Brasil e tem oferecido a oportunidade 
de mobilização coletiva em torno da atividade física para pessoas do Continente Americano. 

No dia 22  de maio foi 
realizado pelos Grupo 
Escoteiro mirins um chá 
para as mães no salão 
solão social do clube, 
aonde foram prestadas  
homenagens  e 
uma peça de te-
atro, na qual e-
les   demonstra-
ram o amor e 
dedicação de 
cada mãe ali          
presente! 
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Aquisição de um                  
soprador/aspirador,  

para limpeza do pátio! 

Colocação de vidro na lateral 
do “puxadinho” do DTG Mano 

Véio. 

Reforma de 17 mesas 
do Salão do DTG 

Início de obras de            
melhorias no quiosque perto 

do lago. 

Conclusão das melhorias no     
quiosque dos tenistas! 


