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No dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a AABB 
Alegrete comemorou os seus 55 anos.  
Em um dia lindo, estiveram presentes funcioná-
rios aposentados e da ativa do Banco do Brasil,  
funcionários da AABB e familiares. 
O Presidente Altemir Pedroso destacou a im-
portância desta data, parabenizando a todos os 
funcionários aposentados e ativos que ajudaram 
e continuam contribuindo com a história do clu-
be. Lembrou também da importância de todos 
os associados, efetivos e comunitários nesta 
construção.  Fez ainda uma saudação especial a 
todos os ex-Presidentes e suas respectivas Dire-
torias.!!  



A 1ª Olimpíadas de Integração de nossa 
AABB já esta acontecendo. Mais de 140 
atletas estão inscritos. Informações atua-
lizadas na página 3. Ainda é possível par-
ticipar, basta entrar em contato com a Se-
cretaria. 

No dia 1º de maio comemoramos com um 
“suculento” churrasco ao meio-dia, o Dia 
do Trabalhador e o aniversário de 55    
anos da AABB Alegrete.  

Continuamos firmes no nosso propósito 
de tornar nosso clube cada vez melhor, e 
em todas as edições de nosso informati-
vo, como nas páginas 4 e 5 deste, vamos 
informando e destacando as principais 
realizações. 

 Forte abraço. 

Maio:  
14 –  Dia das Mães 
         1ª Olimpíadas de Integração:  
16 a 20 - Torneio de tenis 
20 - Ciclismo 
Junho: 
        1ª Olimpíadas de Integração: 
10 - Torneio de bocha na Sociedade Italiana 
15 - Torneio de ping pong 

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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A primeira modalidade das Olimpíadas da Aabb Alegrete, encerrou no dia 04 de maio 
com dois ótimos jogos. A última rodada teve como primeiro jogo a equipe do Porthos 
vencendo a equipe do Aramis por 5 a 3 e no segundo jogo a equipe do Athos venceu a 
equipe D'artagnan por 10 a 3.  
Logo após os jogos aconteceu a premiação para o primeiro e segundo colocados na    
modalidade.  
Em primeiro ficou a equipe Athos, em segundo Porthos, em terceiro D'artgnan e em 
quarto Aramis. 
A pontuação geral então está assim: 
  Athos - 10 pontos 
  Porthos - 08 pontos 
  D'artagnan - 07 pontos 
  Aramis - 06 pontos 
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No dia 16 de Abril a AABB Alegrete realizou  a    pri-
meira caça ao ninho, e junto foi feito o projeto crian-
ça feliz, que reuniu vários associados na tarde de do-
mingo. Teve caça ao ninho, vários brinquedos, pintu-
ra de rosto, pipoca e algodão doce para a criançada! 

A escolinha da AABB participou da 10ª edição do Torneio Integração Bola Brasil, 
realizado em Uruguaiana. E trouxe excelentes resultados, conseguiImos um vice-
campeonato, ficando atrás da equipe do Uruguaianense, e teve ainda como arti-
lheiro o aluno Victor Correa Lima. 
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Melhorias  no quiosque dos tenistas,  
e  construção de um banheiro junto ao quiosque ! 

Compra de uma “quentuxa” para a área do chimarródromo e colocação de uma 
cuia de fundamento para caracterizar o novo ambiente. 

Construção de um fogão a lenha,   
junto ao chimarródromo bem no  

estilo campeiro! 
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