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               2013 

Esporte e Solidariedade marcaram o mês de outubro 

O mês de outubro ficou marcado pela extensa   
programação esportiva e pela adesão da AABB a 
Campanha do OUTUBRO ROSA. Idealizamos e 
realizamos o 1° Torneio Outubro Rosa. Na        
modalidade Futebol 7 adulto tivemos a participação 
de 6 equipes, mais de 70 atletas, 11 jogos e 43 gols. 
A competição reuniu as Equipes do Nacional, Casa 
do Eletricista, CAAL, 26 de Outubro, AABB1 e 
AABB2. O Nacional ficou em 1° lugar, 26 de      
Outubro em 2° e Casa do Eletricista em 3°. Icaro, 
atleta da Casa do Eletricista foi o goleador com 5 
gols. Luis Claudio, do Nacional o goleiro menos  
vazado. A modalidade Futebol 7 Escolinhas,        
categorias sub-13 e sub-15 reuniu as Escolinhas da 
AABB/Guarani, Vila Piola, TS Sports e Eliseo’s Futsal. 

A Equipe da AABB/Guarani foi a grande Campeã na 
categoria  sub 13 e como Vice-Campeã a Equipe da 
TS Sports, Nesta categoria, Pedro Henrique da  
AABB/Guarani foi o Goleiro menos vazado com     
nenhum gol sofrido e Rafael da TS Sports o       
Goleador com 5 gols. Na categoria sub 15 a     
Campeã foi a Vila Pìola e Vice a Equipe Eliseo’s  
Futsal. Na sub 15, Luis da Vila Piola e Alisson da 
Eliseo’s Futsal foram os goleiros menos vazados e 
Natanael e Guilherme, ambos da Vila Piola, os   
goleadores com 4 gols cada. No torneio de tênis 

Rodrigo Costa conquistou o 1º lugar e Carlos  
Pithan o 2º lugar. Parabéns aos vencedores em 

todas as modalidades, mas a grande campeã foi a 
solidariedade, que nos permitiu arrecadar         
alimentos que foram doados a Liga de combate ao 
câncer de Alegrete. O 1º Torneio Outubro Rosa foi 
sucesso absoluto. Agradecemos a todos e ano que 

vem tem mais. 

   
    
 
    

BOM PRA TODOS 
AABB/Guarani - Campeão Sub 13 

Vila Piola - Campeão Sub 15 

Nacional - Campeão Futebol 7 adulto 

Rodrigo e Pithan 



PALAVRA DO PRESIDENTE 

 

O mês de outubro foi extremamente gratificante. 
Aderimos a Campanha do Outubro Rosa, que 
compreende a conscientização dirigida 
a sociedade e as mulheres sobre a importância 
da prevenção e do diagnóstico precoce 
do câncer de mama, e realizamos o 1° Torneio 
Outubro Rosa, nas modalidades Futebol 7         
nas categorias adulto, Escolinhas sub 13 e sub 
15 e Tênis.  Unimos assim o esporte com a         
solidariedade e arrecadamos 124kg de           
alimentos que foram entregues a Liga Feminina 
de Combate ao câncer  de Alegrete. 

A Equipe de Futsal continua “aprontando”.  
Após conquistar o Torneio Citadino de Futsal 
2013 recebeu o Diploma de Reconhecimento da 
Câmara Municipal de Vereadores de Alegrete 
(foto ao lado) e representou o Município no 
JIRGS - Jogos Intermunicipais do Rio Grande 
do Sul, em Uruguaiana no dia 12 de outubro, na 
etapa Regional Fronteira Oeste, vencendo a 
Equipe representante da Cidade de Itaqui,    
garantindo assim vaga na final estadual em  
Canoas nos dias 29/30 de novembro e 1° de      
dezembro, onde representará Alegrete e a    
Região Fronteira Oeste.  

Realizamos ainda a 1ª Festa Hot Dog para     
comemorar o dia das crianças. Foi muito legal. 
Veja fotos na página 4. 

Para coroar de êxito o mês, uma grande        
conquista que nos enche de orgulho. Após 
cumprirmos todas as exigências apresentadas, 
recebemos do Corpo de Bombeiros de Alegrete, 
o Certificado de que os sistemas de prevenção 
e proteção contra incêndios foi INSPECIONADO 
e APROVADO, de acordo com a Legislação   
vigente. 

E vem aí... mais uma temporada de piscinas!!! 

Um forte abraço. 

 

Calendário de Eventos: 
 

Novembro:  

Torneio de Xadrez no dia  02 

Abertura da Temporada de Piscinas no dia 14 

Dezembro:  

Reveillon 2014 no dia 31 

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!!! 

Espaço do Leitor 

Participe enviando sua sugestão ou                                 
comentários para o e-mail: 

aabb_alegrete@hotmail.com 
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ATLETA 
DESTAQUE 

OUTUBRO 

 

Nome: Pedro Henrique de Almeida 

Posição: Goleiro 

Idade: 13 anos 

“  Neste mês de outubro, a AABB realizou o 1º Torneio Outubro Rosa de 
Futebol 7 Categorias Sub13 e Sub15. Participaram do evento, além da nossa 
equipe, as Escolinhas TS Sports, Eliseo’s Futsal e a Vila Piola. Agradecemos a 
participação de todos os envolvidos e esperamos dar continuidade no 
trabalho que esta sendo desenvolvido. Obrigado aos Professores das 

Escolinhas. Vamos para a próxima!!!’’ 

Flávio Soares – Prof. da Escolinha 

A Equipe de Futsal da AABB Alegrete está na final do JIRGS 2013. Na 

cidade de Uruguaiana, onde aconteceu a etapa regional, a equipe 

superou a representante do município de Itaqui pelo placar de 3 a 2, e 

assim, disputará em Canoas a grande final representando o nosso 

Alegrete e também a nossa região Fronteira Oeste. 

Os tenistas da AABB estão de 
p a r a b é n s  p e l o                    
envolvimento com este     
esporte através da realização 
de vários torneios e pela  
grande sacada do ano de 2013 
que foi o RANKING. Desafios 
e   disputas acirradas foram a 
marca registrada deste grupo 
de Atletas. O 1º torneio   

outubro rosa serviu também como última disputa     
classificatória do Ranking 2013 e definiu os grandes ven-

cedores: 

 1º lugar: Rodrigo Costa 

 2º lugar: Carlos Pithan 

 3º lugar: Diogo Bottaro  

Destaques do ano: 

 A liderança do Henrique Camargo, Diretor do 

Departamento de Tenis. 

 A parceria fundamental do Professor Rodrigo. 

 A idéia do Ranking. 



Página 4 

 

Em comemoração ao dia da criança, a AABB realizou 
no dia 20 de outubro a 1ª Festa Hot Dog. Uma festa 
com tudo que criança tem direito, cachorro quente, 
refrigerante e guloseimas a vontade. A galerinha apro-
veitou o belo dia de sol para se       divertir muito nos 
brinquedos. Neste dia entregamos mais um brinquedo 
na pracinha. Um belo castelinho (foto ao lado) que já 

virou atração.  

Durante o mês de outubro, a AABB Alegrete aderiu a 
campanha “Outubro Rosa”. Esta campanha de     
conscientização é dirigida a sociedade e                  
principalmente as mulheres sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de      
mama. Todos os eventos esportivos do mês              
divulgaram a marca da campanha, a sua importância e 
visaram  apoiar esta causa, com arrecadação de      
alimentos,   que totalizaram 124 Kg,  que foram      
entregues a Liga Feminina de Combate ao Câncer  de 
Alegrete. Já ficou definido que no próximo ano o 
“Outubro Rosa” na AABB será articulado juntamente 
com a Liga, cujas representantes aprovaram a nossa 

iniciativa.  


