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O torneio outubro rosa chegou a sua 5ª edição e foi sucesso mais uma vez, firmando-se                   
definitivamente no calendário de  eventos da AABB. No futebol 7 adulto, tivemos a participação 
de13 Equipes, sendo 6 na categoria 30 anos, 4 na categoria máster e 3 na super máster. 
Tivemos ainda 6 equipes na categoria sub 11 e o torneio de tênis individual.  

Nesta edição, além do 
apoio oficial da          
FENABB, contamos 
com a parceria do 
SESC  Alegrete. 
Superando a edição do 
ano passado, tivemos a 
participação de mais de 
200 atletas e entrega-
mos 410 quilos de     
alimentos, a Liga femi-
nina de combate ao     
cancer de Alegrete. 
Durante todo o mês de 
outubro a AABB mais 
uma vez cumpre com o 
seu papel de parte     
integrante da            
comunidade               
alegretense. Agradece-
mos a todos que        
colaboraram. 
Na foto a entrega dos 
alimentos com a      
presença do Presidente 

Altemir, dos Funcionários da AABB, das Senhoras Helena Carlesso e Enilda Ribeiro, representando 
a Liga. 
As representantes da Liga de combate ao câncer de Alegrete agradeceram a colaboração em nome 
dos mais de 450 assistidos, destacando a importância de gestos como estes que fazem a diferença na 
vida das pessoas. 

   Equipe AABB Alegrete 



O mês de outubro mais uma vez foi de 
muita intensidade. A edição do 5º torneio 
outubro rosa movimentou nosso clube. 
Tivemos ainda a continuação da nossa 
Olimpíadas da integração.  

Estamos nos preparos finais para a tem-
porada de piscinas 2017/2018. Além da 
manutenção, realizamos melhorias que 
vão deixar esta área mais agradável ain-
da. Vai valer a pena conferir. Então, que 
venha o verão trazendo bastante sol e 
calor. 

Continuamos investindo forte nas áreas 
destinadas as crianças (vide pag. 7) 

Novembro traz também vária atrações e 
eventos (confira na agenda ao lado) 

 Forte abraço. 

 
 
 

Novembro: 
12 - Handbeach Misto 
14 - 1º Baile de Kerbs 
15 - Vôlei 4 x 4 Misto 
19 - Gincana 
24 - Coquetel de abertura da temporada piscinas 17/18 
25 - Festa de encerramento da Olimpíadas 
29– Eleições da AABB 
 

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: Eliseo Leal de Souza Neto                  
Tênis: Henrique Camargo de Assis            
Padel: Ciro Ferreira Baialardi                      
Planejamento: Juliani dos Santos Krug  
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 
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Participaram nesta categoria as equipes da AABB, Castro, Celtic, Esquina Fitt, Locomotiva e Nacional. Na 
categoria adulto o campeão foi o Celtic F.C. e o vice campeão foi a equipe do Nacional. O artilheiro foi 
Josimar e Willian (Celtic) e Roberto (Nacional) e os goleiros menos vazados foram Xuco (Celtic) e LC 
(Nacional). 

Participaram nesta categoria a equipe da AABB, Locomotiva, Padaria Q’ Delícia e Art Multimarcas. Na 
categoria master  o campeão foi a AABB e o vice campeão foi a equipe da Multimarcas. O artilheiro foi 
Vaguinho e Loivo (AABB) e Luis Fernando Lucho (Art Multimarcas) e o goleiro menos vazado foi Eder 
(Art Multimarcas). 
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Participaram nesta categoria duas equipes da AABB, AFCEE e Pampeana Baterias. Na categoria supermas-
ter o campeão foi a equipe do Pampeana Baterias e o vice campeão foi a equipe da AFCEEE. O goleiro 
menos vazado foi Borrego (Pampeana Baterias) e o Artilheiro foi Marco Antonio (AFCEEE). 

Nesta categoria participaram AABB, Planap e quatro equipes do Marítimo. Na categoria sub11 o campeão 
foi a equipe do Planap (Quaraí), o vice campeão foi a equipe do Marítimo 1 e em 3º lugar a equipe da   
AABB. O goleiro menos vazado foi Javier Bonilla (Planap) e o Artilheiro foi Eduardo Rodrigues (Planap). 
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Na 2ª categoria o campeão foi Luis Kosteski e em 2º lugar foi Felipe Denardin. Na 1ª categoria o campeão 
foi Thiago Paz e 2º lugar Leonardo Eifert e na categoria 45 anos o campeão foi Martinho Toniolo e 2º lu-
gar foi Roger Porto. 

Empolgados com o torneio de truco realizado durante os festejos da Semana Farroupilha, um grupo de 
associados criaram a “confraria do truco” que pretende pelo menos uma vez por mês reunirem-se 
para jogarem truco e confraternizarem. Todos os sócios estão convidados a participarem. Já tem até 
grupo no whatsApp: confraria do truco AABB. 
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No dia 15 de outubro, aconteceu mais uma modalidade das Olimpíadas de Integração 
da Aabb Alegrete: Orientação Infantil!! 
Participaram os seguintes sócios: 
Equipe Porthos: Guilherme Porto, Hanna Abdelhay, Milena Gomes e Marcos Gomes; 
Equipe D'artagnan: Rafaela e Mariana; 
Equipe Aramis: Bruno Roos, Diogo Roos, Marcio Roos e Aysha Abdelahay; 
Equipe Athos: Natieli Nunes e Renato Nunes;  
Em 1º lugar ficou a Equipe Athos, em 2º lugar a Equipe D'artagnan, em 3º lugar a Equipe 
Porthos e em 4º lugar a Equipe Aramis.  
A Aabb Alegrete agradece a todos os participantes e também um agradecimento especial 
ao Grupo de Escoteiro Honório Lemes, parceira do clube, ao Escoteiro Sênior Diovan Frei-
tas e ao Diretor Presidente Adão Roberto Rodrigues que foram essenciais para a organiza-
ção desta modalidade!!  

  PORTHOS - 3º Lugar  D’ARTAGNAN - 2º Lugar  ATHOS - 1º Lugar 

No  dia 15 de outubro, também tivemos mais uma edição do projeto criança feliz em       
comemoração ao dia da criança, com pipoca, algodão doce e brinquedos infláveis para a    

criançada! Foi pura diversão!!!!!!!! 
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Pinturas nas grades das piscinas 

Substituição das lonas dos           
quiosques por brasilit 

colocação 
de calçadão 
em área das 
piscinas que  

ficava        
alagada com 

as chuvas 

ampliação da pracinha e MAIS brinquedos 



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. 

- É obrigatória a apresentação da Carteira Social e do Exame Médico para entrada na piscina e ao sair deverá 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            
cremes; 

- 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 Regimento Interno da AABB Alegrete. 

 
 

 

Piscina Infantil: 

Profundidade: 30cm até 80 cm 
Piscina Adulta: 

Profundidade: 1m e 50cm 
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