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A AABB juntamente com o Bar do Renê  
promoveu no Salão Social do clube, o  Baile 
de Carnaval Infantil, nos dias 15 e 17 de     
fevereiro. As crianças pularam ao som do DJ 
Fagner, que embalou a criançada com as    
tradicionais marchinhas de carnaval.  

Muita alegria, brincadeiras, diversão e 
samba no pé.  

Foi Muito Show!! 

Mais imagens do Carnaval Infantil na   
página 03. 

Quando a noite caiu, os pais aproveitaram 
e caíram na folia também. 



 
 

 

 

 

 

 

Março:  

Dia 08 — Encerramento da temporada 2014/2015 

Dias 13, 14 e 15 — Torneio de Tênis - 1ª Etapa Ranking 2015  

Dias 28 e 29 — JEMAB - Rosário do Sul 
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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 

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 

 

Chegamos ao final de mais uma temporada de 
piscinas com a certeza de ter atendido as     
expectativas de nosso quadro social. Que   
venha o próximo verão. 

Realizamos mais uma vez o carnaval infantil, 
sendo que neste ano foram duas tardes/noite 
com muita alegria e diversão. Foi muito show. 

E vem aí mais uma JEMAB - Jornada Esportiva 
Micro Regional de AABBs. Este ano a fase   
regional que reúne 11 aabb’s será realizada em 
Rosário do Sul nos dias 28 e 29 de março.   
Estamos preparando a maior e mais qualifica-
da delegação de atletas para participar desta 
competição. Mais detalhes nas paginas 4 e 5. 
Agradecemos a todos que de uma forma ou de 
outra estão engajados na construção e organi-
zação das Equipes.  

Nossa homenagem a todas as mulheres pelo 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER, comemora-
do no dia 08 de março. 

 

Um forte abraço. 

Altemir Pedroso Ferreira 

 

Tem Futebol todas as 
3ªs, 5ªs e 6ªs feiras!!! 

Homenagem da AABB ao                                     
Dia Internacional da Mulher 
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Carnaval,  

Que lembrança,             

Pelas ruas o povo cantando, pra esquecer as tristezas da vida.   

que saudade de 
outrora,  

sempre colorida,  
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A AABB Alegrete estará participando com uma grande Delegação de  Atletas deste super 
evento esportivo, na cidade de Rosário do Sul, nos dias 28 e 29 de março, formada pelas 
Equipes de Futebol Mini-Campo Adulto, Máster, Super Máster e Escolinha, Futsal,  Vôlei de 
Areia Mixto 4 X 4 e Sinuca. Veja a seguir como as equipes estão se preparando.  

A equipe de futebol sete,      
categoria Mini Campo Adulto 
acima dos 30 anos, começou a 
formar a equipe no dia 24 de 
fevereiro, visando a JEMAB em 
Rosário do Sul. A partir da     
escolha do treinador Jefinho, o 
time começa a tomar forma no 
momento em que ele esta     
conhecendo os atletas. 

A equipe de futebol sete, categoria Mini Campo Mirim 2002 e 2003, começou seus     
treinos no final de fevereiro visando a competição.  

A Escolinha da AABB, terá a grande responsabilidade de defender o título de Campeã 
Estadual conquistado na JEMAB 2014, (Foto na esq. com o Capitão Renan levantando a 
taça juntamente com o Presidente Altemir Pedroso e na dir. a equipe Campeã do Estado 
em 2014). 
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A equipe de futebol sete, categoria 
Mini Campo Super Máster acima 

dos 50 anos, é a equipe que mais se 
preparou para a competição. Desde 
o final do ano passado o time vem 

se preparando através de amistosos, 
torneios e treinando uma vez por 
semana. No dia 04 de fevereiro 
houve um amistoso entre AABB  

Alegrete X AABB São Francisco de 
Assis e a partida acabou empatada 

em 1 a 1(Foto). 

A equipe de futsal, categoria 
livre, tem na sua base bicampeã 

do citadino a sua principal    
arma para o torneio. O time 

que classificou-se para a JERAB 
SUL  em Santo Ângelo, iniciou 
no final de fevereiro os treinos 

visando a competição. 

A equipe de futebol sete, catego-
ria Mini Campo Máster com ida-
de acima dos 40 anos, começou a 
formar a   equipe mais tarde que 
as outras categorias, mas mesmo 
assim vai com uma equipe forte 
para tentar uma boa colocação 

em Rosário do Sul. 
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AABB - Há quanto tempo você é o Diretor e Vice Presidente Esportivo 
da AABB Alegrete?  

Marquinho - Desde 2009, nas duas últimas gestões. 
 

AABB - Quais os esportes mais praticados na AABB? 

Marquinho - Futsal, Futebol Sete e Tênis. 
 

AABB - Na Gestão do Presidente Altemir Pedroso Ferreira, qual o es-
porte tem se destacado? 

Marquinho - O Futsal, pois é bicampeão do citadino e foi terceiro no JERAB SUL. 
 

AABB - No ano de 2014 a equipe de futsal foi bicampeã do citadino de 
Alegrete. Você acha que o time da AABB poderá buscar o tricampeona-
to este ano? 

Marquinho - Sim, manteve os mesmos atletas e já tem um grupo formado para bus-
car novas conquistas. 

  Vice Presidente Esportivo 

Marco Raul Goulart 

AABB - Neste mês a AABB Alegrete  levará uma grande delegação para a JEMAB 2015 (Jornada 
Esportiva Microrregional de AABB) , que acontecerá na cidade de Rosário do Sul. Quais as suas 

expectativas para este evento? 

Marquinho - Todas as categorias estão bem preparadas, pensando sempre em buscar um título para a nossa As-
sociação. 
 

AABB - Manda um recado para os atletas que irão competir em Rosário do Sul; 

Marquinho - Esperamos que os atletas compitam com lealdade, bastante empenho e que honrem a camisa da  

AABB Alegrete. 

Neste mês a entrevista é com o Vice Presidente Esportivo da AABB Alegrete Marco Raul Goulart, mais co-
nhecido como Marquinho. Confira abaixo suas respostas sobre o esporte em geral na AABB e suas expec-
tativas no ano de 2015 para a equipe de futsal e a JEMAB 2015. 

. 

ATÉ A PRÓXIMA 

TEMPORADA DE 

PISCINAS 

8 de Março - Encerramento Temporada 

de Piscinas 2014 - 2015 


