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No dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a AABB Alegrete comemorou os seus 53 anos de fundação. 
Funcionários do Banco do Brasil (ativos e aposentados) e da AABB, festejaram juntamente com 
seus familiares esta data tão importante para o nosso clube. O almoço foi preparado pela Equipe 
do Bar do Renê e no comando do churrasco, Ilo Fantinel, Fontana e Raul Pinheiro. Tivemos ainda 

uma boa música ao vivo com Zolá e Giovane. Foi um 
dia simplesmente maravilhoso e marcado pelo reen-
contro, alegria e diversão. Parabéns AABB Alegrete! 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
Maio: 
Torneio de Tênis - Ranking 2015  
 
 
Junho: 
Calendário de Festividades ECOA 2015 
 

 
       

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 

Com estas palavras extraídas da canção 
"tocando em frente" de Almir Sater 
manifestamos no dia 1º de maio nosso 
sentimento em relação a AABB e tudo 
que representa para nós e a todas as pessoas 
e n v o l v i d a s  c o m  e s t e  c l u b e . 
Parabéns a todos pelo Dia do Trabalhador 
e muito especialmente a AABB que neste 
1º de maio completou 53 anos de fundação. 
Agradecemos a cada um que de uma forma 
ou de outra contribuíram e contribuem para  
que a AABB seja hoje referência em nossa 
Cidade, Região,  Estado e País. 
 
Parabéns também a Equipe de futsal, pela 
conquista de mais uma competição. 
 
Inauguramos e entregamos ao nosso quadro 
social uma quadra de futebol de areia, que 
representa mais uma importante opção.   
Um forte abraço. 

Altemir Pedroso Ferreira 

Tem Futebol todas as 
3ªs e 5ªs feiras!!! 

Feliz Dia das Mães 
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"É preciso amor 
 Pra poder pulsar 
 É preciso paz pra poder sorrir 
 É preciso a chuva para florir" 
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A AABB Alegrete inaugurou no último dia 26 de abril uma quadra de futebol de areia através da 
realização de um GRENAL entre meninos filhos de sócios. A partida ficou no empate.           
Grêmio 9 X 9 Internacional. Na decisão por pênaltis deu Inter. Valeu gurizada, gremistas e colo-
rados. A Diretoria entrega assim oficialmente mais uma opção de lazer e esporte aos seus asso-
ciados. 
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A equipe de futsal da AABB Alegrete participou no dia 1º de maio, dia do trabalhador e aniversário do nosso clube, 
do 1 º Torneio DP de Futsal. Participaram 4 equipes que na primeira fase jogaram entre si para definir a colocação 
e depois disputaram a semifinal e final. 
A AABB mais uma vez sagrou-se campeã invicta, e teve ainda os artilheiros da competição e a defesa menos va-
zada. O torneio serviu como forma de preparação para a Taça RBS de Futsal, próxima competição que a AABB 
estará participando na cidade de Uruguaiana. 

Resultados dos Jogos 

1ª Fase 
AABB 4 x 3 ACN 

AABB 3 x 2 SER Kennedy 
AABB 3 X 1 Padaria 

Semifinal 
AABB 4 X 0 ACN 

Final 
AABB 6 X 1 SER Kennedy 

Goleadores  
Eliseo e Josimar - AABB - 5 gols 

Goleiro Menos Vazado 
Beto - AABB - 7 GOLS Acima da esq. p/ dir.: Flavio, Thiarlen, Pedro, Carlinhos, Beto, Rodinele, Cassio, Valdo e Josimar 

Agachados da esq. p/ dir.: João, Eliseo, Amim, Gabriel  Dembogurski e Gabriel Nunes. 

Nos dias 17,18 e 19 de abril aconteceu a 16ª edição do Aberto 
Santiago de Tênis, que contou com 134 atletas inscritos em 15 
categorias. Além da excelente qualidade técnica, foram destaques 
nesta edição a participação de cidades como Porto  Alegre, Ale-
grete, Santa Maria, São Borja e Quarai, além de representantes 
dos vizinhos Argentina, Paraguai e Uruguai.  
Na categoria 35 anos o sócio e Diretor do Departamento de Tê-
nis  da nossa AABB Henrique Assis representou muito bem a 
nossa associação e a nossa cidade, levantando o troféu de cam-
peão.  



 

AABB - Em que período o Sr. presidiu a AABB Alegrete?  
João Batista - Na primeira vez que eu assumi de Presidente foi no período de 
1990 a 1992 e na segunda vez foi no período de 2007 a 2008, anterior a gestão 
do Presidente Ricardo Zuñeda. 

AABB - Qual foi o maior desafio que o Sr. enfrentou na sua gestão? 
João Batista - O maior desafio com certeza, foi construir a sede atual, pois a 
antiga sede era na Braz Faraco. 
 

AABB - Quais foram os momentos marcantes, tanto como Presiden-
te da AABB Alegrete, quanto funcionário do Banco do Brasil? 

  João Batista da Costa Padula 

Ex-Presidente da AABB Alegrete 

João Batista - Foram vários momentos marcantes, mas o que me recordo no momento foi como jogador, campe-
ão pela AABB em canguçu, em 1981. 
 

AABB - A AABB Alegrete esta festejando os 53 anos de fundação, nos conte pelo seu ponto de vis-
ta, como o Sr. vê a AABB atualmente?  
João Batista - Simplesmente o melhor clube da cidade. 

AABB - Deixe um recado para os associados e seus ex colegas:  

João Batista - Quem tem a AABB, só tem a agradecer. 

Nesta edição de aniversário da AABB Alegrete a entrevista é com o Ex-Presidente da nossa AABB e Fun-
cionário Aposentado do Banco do Brasil João Batista da Costa Padula. 

 

Pág. 6 

PREMIO LATINOAMERICANO 
RUA CIDADE DO PROCON 2015 

O Procon de Alegrete, junto ao Fórum Latino Americano de Defesa do Consumidor realizou u-
ma linda festa em comemoração aos 35 anos da entidade. O evento realizado no Clube Casino, 
contou com a participação de empresários, representantes de associações e diversas autorida-
des.  
A AABB Alegrete e a Agência local do Banco do Brasil receberam o Prêmio. Após a entrega de 
troféus e reconhecimento à empresas que garantem o Código de Defesa do Consumidor, um 
jantar foi oferecido ao público presente.  


