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No último dia 08 de outubro a AABB Alegrete inaugurou o quiosque GRENAL.  Uma partida de futebol foi reali-
zada entre gremistas e colorados. Em clima de muita descontração e alegria a equipe do Grêmio venceu a do 
Inter por 6 a 2. Mas, o mais importante não foi o resultado e sim a integração que aconteceu, uma vez que a 
idéia do quiosque GRENAL é disponibilizar um local de encontros que superem a histórica rivalidade que e-
xiste há mais de 100 anos. Após o jogo gremistas e colorados saborearam um suculento churrasco, assado 
pelo Presidente e gremista Altemir e pelo Diretor e colorado Elias Munhoz. 

Esta obra faz parte de um projeto de 
revitalização da área destinada ao 
futebol, que inclui além do quiosque, 
vestiário, mais arquibancadas, subs-
tituição da tela (já iniciado), estacio-
namento e pracinha infantil (em breve 
estaremos   inaugurando). Mais fotos 
e informações na página 3. Foi um 
domingo espetacular!!!! Literalmente 
Show de bola!!!! 

“assadores” Elias e Altemir 



 

Continuamos firmes no nosso propósito 
de tornar nosso Clube cada vez mais   
atraente aos nossos Sócios e dependen-
tes. Inauguramos no último dia 08 de ou-
tubro o quiosque GRENAL, cujo projeto 
compreende além da área para churras-
co, vestiário, substituição da tela do cam-
po de futebol, colocação de mais arqui-
bancadas, estacionamento e uma praci-
nha infantil que em breve estará concluí-
da. Enfim, um espaço que visa  integrar o 
esporte com o laser em família e entre 
amigos. 

 Forte abraço. 

 
 
 
 
 
Outubro: 
12 – Dia das crianças  
12 - Orientação Infantil 
24 a 28 - Handebol de Areia 
 
Novembro: 
14 a 18 - Vôlei 
19 - Gincana 
 

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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Construção de 
uma nova praci-
nha ao lado qui-
osque GRENAL! 

Conclusão parcial 
da troca da cerca 
do Campo de 
Futebol! 

Aquisição de um 
freezer ! 

Pintura e decoração do 
DTG Mano Veio! 

Visão noturna do quiosque GRENAL! 

Conclusão Quiosque GRENAL! 
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é primavera e a      

AABB vem cuidando 
com  muito carinho 
de nossos jardins  

para que tenhamos 
beleza, cheiro e 

cor!!!!! Ajudem-nos a 
preservar as flores 
do nosso Clube!!!! 


