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No mês de outubro a AABB pelo 3º ano consecutivo 
esteve engajada  na campanha ‘’OUTUBRO ROSA”,   
através do esporte contribuindo com a conscientização 
e a solidariedade. A primeira edição realizada em 2013 
foi um sucesso. Na 2ª edição ampliamos as modalidades 
disputadas e conseqüentemente o número de participan-
tes, que chegou a 240 atletas.  Nesta 3ª edição tivemos 
alguns contratempos devido as fortes chuvas que caíram 
na nossa cidade, bem como a interdição da ponte, mas 
mesmo assim, realizamos excelentes competições.  
As modalidades que estiveram em disputa foram: Fute-
bol 7 nas categorias sub-11 (Campeã Formação de 
Talentos e Vice TS Sports), 30 anos (Campeã Na-
cional e vice CAAL), 40 anos (Campeã AABB e 
Vice TS Sports) e 50 anos (Campeão Palmeiras e 
Vice AABB),   Padel Categoria A (Campeões Thiago 
Freitas e Paulo Andre Sacilotto)  e Categoria B 
(Campeões Sérgio Flores e Jarbas Migotto), tor-
neio este valendo também para o ranking/2015 do Padel 
Match Point, grandes parceiros deste ano. 
A AFCEEE - Associação dos Funcionários da Companhia de Ener-
gia Elétrica do Rio Grande do Sul (foto abaixo), que participou na 
modalidade fut7 categoria 50 anos, contribuiu também com a 
campanha outubro rosa.   

A arrecadação, 
bateu a marca das 
edições passadas, 
com mais de 290 
kg de alimentos 
não perecíveis, 
que foram destina-
dos a Liga de Combate ao Câncer de Alegrete (fotos acima).  

 

A AABB agradece mais uma vez todos os atletas e as 
pessoas envolvidas nesta causa nobre e solidária!! 

Cristina Zarif, Helena Carlesso e  

Maria da Graça Abadie recebendo a doação 



 
 

 

 
 
Novembro: 
Dia 27 - Coquetel de abertura da Temporada 
de Piscinas 
 
Dezembro: 
Dia 19 - Festa de encerramento do ano do 
BB/Regional Santa Maria 
Dia 31 - Reveillon 

 
       

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: 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 

                                                                        
Durante o mês de outubro realizamos in-
tensa atividade esportiva como parte de 
nosso engajamento na campanha do 
“outubro rosa”. Agradecemos a todos que 
de uma forma ou de outra colaboraram, 
destacando o desprendimento e a dedica-
ção do nosso Funcionário Flavio que foi 
incansável para que obtivéssemos o su-
cesso alcançado. O Dia das crianças tam-
bém foi muito especial e divertido. 

Daqui a pouco é verão e estamos traba-
lhando muito forte para preparar tudo do 
jeito que vocês merecem. No aspecto visu-
al, muitas novidades. Convidamos a todos 
para o dia 27 para participarem do coque-
tel de abertura da temporada 2015/2016. 

Um forte abraço. 
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A AABB Alegrete juntamente com o SINPROFOS - 
Sindicato dos Propagandistas da Fronteira Oes-
te/Sul, realizou no dia 12 de outubro uma grande 
festa para o dia das crianças. 
Desde as nove horas da manhã até o último raio de 
sol, as crianças brincaram e se divertiram com mui-
tos brinquedos, cachorro quente, pipoca e algodão 
doce. 
Mas o ponto alto deste dia, foi poder dar um pou-
co de alegria as crianças da Moradia Transitória. 
Através da parceria com o SINPROFOS, foi organi-
zado um almoço para as crianças e elas poderam 
compartilhar deste dia dedicado a elas, simples-
mente um dia Inesquecível!!  
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Campeões Thiago Freitas e Paulo Andre Sacilotto (a esquerda) 

Vice Campeões Patric Leães e Andreo Morais (a direita) 

Nacional - Fut 7 (Categoria 30 anos) 

Palmeiras - Fut 7 (Categoria 50 anos) 

Formação de Talentos - Equipe Azul- Fut 7 
(Categoria sub 11) 

AABB - Fut 7 (Categoria 40 anos) 
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- É obrigatória a apresentação da Carteira Social e do Exame Médico para entrada na piscina; E ao sair o sócio de-
verá retirar sua carteira, caso contrário a mesma ficará retida no setor administrativo do Clube; 
- Antes de entrar na piscina é indispensável tomar uma ducha para retirada de resíduos de bronzeadores e cre-
mes; 
- Crianças com até 5 anos devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis; 
- A piscina infantil é para uso exclusivo de crianças até 10 anos; 
- A entrada de crianças pequenas sem sócio ou desacompanhada é de inteira responsabilidade dos pais; 
- Não são permitidos empurrões e/ou brincadeiras que provoquem afogamento e salto mortal; 
- Não é permitido jogar bola dentro da piscina; 
- Não é permitido correr em volta da calçada da piscina; 
- Não é permitido entrar com comida e/ou bebida na área interna da piscina; 
 

As regras e horários das piscinas devem ser respeitadas, caso contrário, haverá punições de acordo com o Regi-
mento Interno da AABB Alegrete. 

 
A Diretoria. 

Piscina Infantil – Profundidade: 30cm até 80 cm 
Piscina Adulta – Profundidade: 1m e 50cm 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS 
Terça à sexta-feira: Manhã - 9 às 12h / Tarde - 14 às 21h e 30min 

Sábado e Domingo: Das 9 às 21h e 30 min 
Segunda-feira: Fechada para manutenção. 


