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NESTA EDIÇÃO: 

 
Departamento de Tênis da AABB realiza mais um super torneio entre sócios. 

Começamos 2014 
colocando em práti-
ca o novo formato 
do RANKING 
idealizado em 2013 
com apenas uma 
categoria e que a 
partir deste ano foi 
implementada a 
separação dos te-
nistas em duas cate-
gorias, A e B. Nos 
dias 08 e 09 de fe-
vereiro realizamos 
o primeiro torneio 
do ano já neste 
novo formato. Foi 
um grande sucesso 
com participação de 
mais de 90 % dos 
tenistas ranquea-
dos, onde tivemos excelentes jogos e um bom público prestigiando.  
Na decisão do Torneio tivemos os tenistas Jaime Martini e Carlos Pithan (foto acima)  rea-
lizando a final da categoria A onde sagrou-se Campeão o tenista Jaime e  tivemos os 
tenistas Rodrigo Ribas e Roger Porto (foto abaixo) realizando a final da categoria B onde 
sagrou-se Campeão o tenista Rodrigo. Este torneio evidenciou a assertividade das cria-

ções das duas catego-
rias proposta pelo 
departamento de 
tênis e para frente é 
fortalecermos cada 
vez mais este proces-
so.  
A Diretoria da AABB 
parabeniza a todos os 
tenistas, em especial 
aos Campeões de 
cada categoria, grati-
ficada por contar 
com um grupo forte 
e coeso de Atletas 
que de forma muito 
ativa dão brilho e 
fortalecem a prática  
deste esporte. 

AABB ALEGRETE  

Endereço: Av. Ibicuí, nº. 895  

Bairro: Ibirapuitã  

CEP: 97546-000  

ALEGRETE/RS  

Telefone: (55) 3422-3688  

E-mail:  
aabb_alegrete@hotmail.com  

Facebook:  

www.facebook.com/ 

aabbalegrete.alegrete  



Calendário de Eventos: 

 
Março:  
Jemab em São Pedro do Sul nos dias 22 e 23 
 
Abril: 
Torneio Integração 
 
Maio: 
Dia do Trabalhador e Aniversário da AABB no dia 1º 
 
Junho: 
Jantar Dia dos Namorados 

DIRETORIA 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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Espaço do Leitor 
Participe enviando sua sugestão ou              

comentários para o e-mail: 
aabb_alegrete@hotmail.com 

‘’Altemir e amigos da AABB Alegrete. Que bela AABB, 
hein? Preciso conhecê-la. Parabéns pela dinâmica 
que está sendo dada neste verão, aproveitando a es-
tação para  turbinar o esporte: tênis, academia ao ar 
livre, torneio de futebol sete, escolinhas, hidroginásti-
ca, piscina, padle, preparação para as jornadas espor-
tivas... Desejo um ano de muito sucesso a todos os 
que fazem a AABB Alegrete: associados, diretores, 
funcionários e parceiros. Um forte abraço!’’ 

Haroldo do Rosário Vieira (Presidente da Fenabb) 

PALAVRA DO PRESIDENTE 
 

Estaremos nos dias 22 e 23 deste mês em 
São Pedro do Sul participando do JEMAB 
(Jornada Esportiva Micro-regional de AABB) 
que reúne atletas que fazem parte da Regio-
nal Santa Maria de AABBs. Competiremos 
nas modalidades Futebol mini-campo adul-
to, máster e Escolinha, Futebol de salão,  
Volei de areia mixto 4 X 4 e Sinuca. 
Encerraremos nossa temporada de piscinas   
2013/2014  no domingo dia 16 de março e 
para marcar esta data contaremos com o DJ 
Fagner a partir das 17 horas. Assim  como 
destacamos na Edição anterior do Informati-
vo: “Verão na AABB tem tudo”, queremos 
fechar com chave de ouro esta que foi sem 
dúvida uma das melhores temporadas de 
verão de nosso Clube.  
Após a realização de mais um Torneio de 
tênis reafirmamos a importância do Departa-
mento que coordena este esporte, e o que 
este representa para o sucesso deste seg-
mento do Clube. Parabéns Tenistas e Dire-
tor Henrique. 
Queremos em nome da Diretoria prestar a 
nossa homenagem a todas as Mulheres pela 
passagem do Dia Internacional da Mulher. 
 
Um forte abraço.  
 
Altemir Pedroso Ferreira 

 

 



ESCOLINHA GUARANI/AABB/LABORATÓRIO DE FUTEBOL“MARUCHO” Página 3 

A Escolinha Guarani/ AABB, nas categorias 
2001 e 2002 começou os treinamentos visando 
a JEMAB (Jornada Esportiva Micro Regional das 
AABB), que será disputada em 22 e 23 de 
março em São Pedro do Sul. Ao longo do mês 
de fevereiro a equipe buscou melhorar o 
entrosamento, visto que tem pouco tempo de 
treinamento para a competição. E para 
finalizar, o atleta destaque do Mês de Fevereiro 
é o atacante da categoria sub 13 Rennan Lanes 
de Menezes. 

 Flávio Soares – Prof. da Escolinha 

 

Nome: RENNAN LANES DE MENEZES 

Posição: ATACANTE 

Idade: 12 ANOS 

 

ATLETA 
DESTAQUE 
FEVEREIRO 

A AABB Alegrete estará participando com uma grande Delegação de  Atletas deste super 
evento esportivo, formada pelas Equipes de Futebol mini-campo adulto, máster e Escoli-
nha, Futebol de salão,  Volei de areia mixto 4 X 4 e Sinuca. Na próxima Edição noticiário 
completo sobre nossa participação.  

Homenagem da AABB pela passagem do                                     
Dia Internacional da Mulher 



Realizamos no Salão social da   
AABB o Baile de carnaval infantil 
no dia 02 de março que contou a 
linda e animada presença das cri-
anças que pularam ao som do DJ 
Fagner. Muita alegria, brincadeiras, 
diversão e samba no pé. Foi muito 
legal!!!!!!- 

Página 4 


