
 

 

 
 

 

 

 
No último 1º de maio a AABB Alegrete no DIA DO TRABA-
LHO comemorou 52 anos de fundação. Funcionários da 
ativa e aposentados do Banco do Brasil e da AABB junta-
mente com seus familiares, confraternizaram esta data 
marcante e tão importante em um almoço preparado espe-
cialmente pela Equipe do Bar do Renê. O churrasco 
“patrocinado” pelo amigo e parceiro da AABB, Olimpio Pin-
tos Flores foi profissionalmente assado pela Equipe forma-
da pelo Fontana, Ilo Fantinel, Marquinhos e Raul. O dia foi 
muito especial. Momento de rever amigos, colegas, relem-
brar a história da AABB (linda história). Momento de sentir 
orgulho de ter feito e fazer parte desta história. Momento de 

agradecer aos fundadores, as Diretorias que passaram, e a todas as 
pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram com a constru-
ção e manutenção deste Clube que merece o respeito de todos. Pa-
rabéns AABB. Neste dia tão espetacular a Diretoria da AABB 
prestou homenagem aos Senhores Olímpio Flores e Zeferino Prates 
que receberam respectivamente das mãos dos colegas Reovaldo e 
Bruno, o Título de Sócio Honorífico em reconhecimento ao apoio e 
contribuições prestadas a AABB Alegrete (foto abaixo).  
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Presidente Altemir, Zeferino, Reovaldo, Olimpio e Bruno Olímpio e o Vice-Administrativo Finoketti 

Teresa e Altemir...                        
alegria e certeza do dever cumprido 



 
 

 
 
 
Junho: 
Jantar Dia dos Namorados 

 
Julho:  
3ª Edição do Jantar do Cordeiro 
 

 
Parabéns AABB por completar 52 anos de 
uma linda história. Parabéns por ter feito a 
alegria e a felicidade de muitas pessoas e por 
fazer parte da comunidade alegretense. O dia 
1º foi muito bacana. Reunimos pessoas de 
várias gerações, que tiveram participação 
efetiva e importante para que a nossa AABB 
chegasse até aqui tão jovem, viril, forte e mo-
tivo de orgulho para todos nós. Posso dizer a 
todos que ser o atual Presidente da AABB 
Alegrete é motivo de encantamento, de reali-
zação pessoal e profissional, porque temos 
um Clube maravilhoso, sócios dignos, uma 
Equipe de funcionários exemplar que a cada 
dia nos oferece surpresas positivas e que 
junto comigo tem crescido, aprendido, supe-
rado, enfrentado, realizado... uma verdadeira 
lição de vida. Obrigado Ju, Flavio, Pedro, Fa-
la, Catiuscia, Christian e Jefferson, que são a 
Equipe atual de Funcionários da AABB. 
Obrigado aos demais membros da Diretoria, a 
cada Ex-Presidente, cada Ex-Diretor, cada 
Sócio, cada Funcionário e Ex-funcionário do 
BB e da AABB, enfim a todos que deram e 
que ainda dão a sua contribuição e por isto 
merecem nosso respeito e reconhecimento 
sempre, principalmente nesta data tão especi-
al.  
 
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          

 

 

Tem Futebol todas as 3ªs e 
5ªs feiras!!! 
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Participe enviando sua sugestão ou              
comentários para o e-mail: 

aabb_alegrete@hotmail.com 
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ATLETAS 
DESTAQUES 

1º ANO 

CAMPEÃO 1º TORNEIO   

OUTUBRO ROSA CAT. SUB 13 

CAMPEÃO ESTADUAL   

JEMAB 2014 

AMISTOSO AABB X CADORE 

TORNEIO INTERBAIRROS 

3º LUGAR CAT. SUB 13 

ATLETAS DESTAQUES 1 ANO DE ESCOLINHA 

 

 - JOSE VITOR DORNELES MACHADO / JULHO 2013 

 - MARCO ANTONIO A. DOS ANJOS / AGOSTO 2013 

 - LUCAS PERES DOS SANTOS / SETEMBRO 2013 

 - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA / OUTUBRO 2013 

 - MATHEUS MARCHEZAN / NOVEMBRO 2013 

 - JOÃO GABRIEL M. WEINMANN / JANEIRO 2014 

 - RENNAN LANES DE MENEZES / FEVEREIRO 2014 

 - JIAN CARLOS SALBEGO RIOS / MARÇO 2014 

A equipe de futsal da AABB esta treinando para a 2ª 
Taça RBS. A competição teve início no dia 03 de maio, 
e os dois jogos da equipe na primeira fase serão no dia 
18 de maio contra as equipes ‘’Expressinho’’ e ‘’Caixa 
D’água’’ de Uruguaiana. 
Para esta competição contamos com um grande par-
ceiro, a Eletro Auto Pertences, devido a isso a equipe 
jogará o torneio com o nome do colaborador. Desde 
já agradecemos a parceria e esperamos que seja uma 
união vitoriosa.  



Encerramos a segunda etapa de nosso ranking 2014. Esta etapa ficou 
marcada especialmente pela inauguração da arquibancada do Tênis 
frente a quadra central que foi proporcionada mais uma vez pela par-
ceria incondicional do presidente Altemir, onde desde já agradecemos 
mais este apoio. Sobre os jogos, tivemos excelente participação dos atletas sendo 
as finais das categorias muito disputadas onde na categoria B foi campeão o 
atleta Dida Bottaro tendo como vice campeão o atleta Gabriel Amaral 

e na categoria A foi campeão o atleta Carlos Pithan tendo como vice campeão o atleta Ama-
deu Ribeiro. Estamos organizando para este mês de maio um torneio inédito de duplas que mais próxi-
mo estaremos divulgando.   

                                        Henrique Camargo de Assis - Diretor Departamento de Tenis 
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ADAIR CATIUSCIA CHRISTIAN FLÁVIO 

JEFFERSON JULIANI PEDRO 


