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Após longo período de dificuldades por 
conta da interdição da ponte da Borges 
de Medeiros que deverá ser liberada nos 
próximos dias nossa expectativa é  muito 
positiva em relação ao aumento da fre-
qüência de sócios no Clube, a partir das 
novas opções que criamos: zumba, esco-
linha de futebol, projeto “criança feliz” 
(saiba mais na pág 4) e aulas de tênis . 

Tudo pronto para nossa Semana Farrou-
pilha, que terá jantares campeiros, desfi-
le, baile, torneio de truco e o tradicional 
churrasco de encerramento no dia 20. 
Confira a programação nesta página e 
participe dos festejos  que cultivam a 
nossa tradição. 

Um forte abraço. 

Setembro: 
13 a 20 - Semana Farroupilha 
25 - Projeto Criança Feliz  
Outubro: 
12 - Festa dia das Crianças 

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                      
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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No mês de agosto a AABB realizou mais algumas obras para melhor atender os associados. Vejam 

algumas destas realizações nas fotos abaixo: 

A AABB realizou a re-
forma da calçada em 
frente ao Pórtico do 
Clube. 
Realizou também colo-
cação de canos para me-
lhor escoamento da água 
da chuva, evitando assim 
poças dágua no acesso 
principal do clube.  

Para uma melhor seguran-
ça e com intuito de tornar 
o jardim mais bonito, hou-
ve a troca dos paletes an-
tigos por  paletes novos. 

Foi realizada também a limpeza 
do lago da AABB.  
Durante o inverno criou uma 
cobertura de “algas” em cima da 
água e a equipe da AABB já rea-
lizou a primeira parte da limpe-
za, retirando a maior parte das 
“algas”, restando agora a limpe-
za em volta do lago. 

A AABB criou um novo meio 
de escutar os associados. Em 
três pontos estratégicos do 
clube, foram colocadas caixas 
para o associado dar sugestões, 
elogios, idéias e críticas refe-
rente a tudo que acontece no 
clube. Participe!! 
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A equipe de futsal da AABB Alegrete vai em busca de mais um título neste ano de 2016. O time co-
mandado agora pelo treinador Eliseo Leal, conquistou o direito de disputar a JESAB 2016 (Jornada Es-
portiva Estadual entre AABB’s) em São Leopoldo, nos dias 23, 24 e 25 de setembro, depois de ganhar 
a fase regional que aconteceu na cidade de Alegrete. 
A delegação será composta pelos seguintes atletas: Munir, Vaguinho, Rodinele, Leo, Lucas, Carlinhos, 
Bordinhão, Rodriguinho, Josimar, Flávio e Amim. A delegação será composta também pelo Presidente 
Altemir Pedroso Ferreira e pela Vice Teresa Pedron Wancura. A AABB estará sendo representada 
também na modalidade de tênis de quadra pelo sócio Josinaldo Lopes de Meneses. 

A AABB tem uma super novidade para os associados do clube!! A par-
tir do dia 25 de setembro, a criançada poderá vir brincar no mais novo 
projeto do clube, intitulado “Projeto Criança Feliz”. 
O projeto funcionará da seguinte maneira, todo último domingo de 
cada mês, o clube irá colocar brinquedos (pula-pula, brinquedos inflá-
veis, piscina de bolinhas, etc..) para a criançada se divertir juntamente 
com a família. 
O principal objetivo deste projeto é fazer com que o sócio tenha no 
clube um dia para reunir a família e ao mesmo tempo se divertir com 
seus filhos. 

Então não esqueça, traga seu filho para brincar e se divertir na AABB!! 

Participe!! 


