
 

 

 

               

  Este Projeto nasceu da necessidade de ampliar as opções de uso por parte das crianças.  
Sendo assim, além da bela pracinha, no último domingo de cada mês serão disponibilizados  

brinquedos infláveis, para a alegria da criançada e dos Pais também, é claro. Aproveitem!!!! 

Vejam fotos do dia 25 de setembro: 

AABB ALEGRETE 

Av. Ibicuí, 895, Bairro Ibirapuitã, CEP 97546-000 -  Alegrete/RS - Telefone: (55)3422-3688 

E-mail: aabb_alegrete@hotmail.com - Facebook: www.facebook.com/aabbalegrete.alegrete 



 

Neste mês de outubro estaremos reali-
zando a 4ª edição do Torneio Outubro ro-
sa, como forma de participar desta impor-
tante campanha de conscientização. Os 
alimentos arrecadados através do torneio 
serão doados a Liga feminina de combate 
ao câncer de Alegrete. 

Dia 15 de outubro tem início a Copa Ale-
gretense de Futsal, organizada pela nos-
sa AABB e pelo SESC Alegrete. Serão 10 
equipes que terão a oportunidade de 
competirem mais uma vez em 2016, uma 
vez que o citadino está cancelado. É nos-
sa AABB participando ativamente do es-
porte em nossa comunidade. 

Um forte abraço. 

 

 
Outubro: 
4ª Edição Torneio Outubro Rosa 
12 - Dia das Crianças 
30 - Projeto Criança Feliz 
Novembro: 
Abertura da temporada de piscinas 2016/2017 

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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Neste dia 12 de outubro venha se divertir com a     
criançada na AABB!! Vai ter brinquedos infláveis,    

pula-pula e muita diversão!! 



Mais uma obra em andamento em nossa AABB. Agora é a vez de melhorar o visual bem como a segu-
rança na parte que fica na Av. Tiaraju. A atual cerca será totalmente substituída.  
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O “puxadinho” que após receber piso e 2 banheiros, 
agora dispõe de mesas e banquetas, construídas com 
mão-de-obra dos próprios funcionários.  
Os associados poderão aproveitar mais um espaço para 
fazer o seu churrasco juntamente com seus familiares e 
amigos. 
Fora da temporada de piscinas, o sócio poderá alugar o 
espaço, que terá 40 lugares disponíveis. 
Na temporada, o puxadinho será somente para associa-
dos e funcionará como os outros quiosques, sem reser-
vas, porém, podendo abrigar mais famílias no espaço. 

A AABB recebeu vi-
sitantes especiais em 
sua sede. 
Com a limpeza do 
lago dezenas de aves 
visitaram nosso clu-
be, tornando o ambi-
ente muito mais bo-
nito. 
Esta imagem reflete 
o dia a dia na AABB, 
que nos presenteia 
com   lindos momen-
tos. 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                  

Vai começar mais uma edição do Torneio Outubro Rosa. Serão 05 modalidades esportivas que esta-
rão em disputa, Futebol 7, categorias 30, 40, 50, Escolinha e Tênis.  
Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mu-
lheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. 
Esta campanha acontece com mais intensidade no mês de outubro e tem como símbolo o laço cor 
de rosa.  
Este será o quarto ano que a AABB está engajada nesta campanha, em todas as outras edições foram 
arrecadados muitos alimentos e doados para a Liga Feminina de Combate ao Câncer.  
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A equipe de futsal da AABB Alegrete, participou nos dias 23, 24 e 25 de setembro, da JESAB 2016 (Jornada Esportiva Estadual entre 
AABB’s), ocorrida na cidade de São Leopoldo, que teve a participação de aproximadamente 1.000 atletas. 
A delegação da AABB além de participar com a equipe de futsal, participou também com o representante do clube na modalidade 
Tênis com o atleta Josinaldo Lopes de Meneses. Josinaldo ganhou a primeira partida, mas perdeu a segunda e foi eliminado. 
O time de futsal da AABB, ganhou o primeiro jogo de Santa Maria pelo escore de 3 a 1. No segundo confronto jogava pelo empate 
para classificar-se para a semifinal, porém a equipe acabou perdendo para a AABB de Frederico Westphalen pelo escore de 5 a 1. 

Abaixo fotos da participação da AABB Alegrete na JESAB 2016 em São Leopoldo.  

A AABB Alegrete juntamente com o SESC Alegrete    
organizam e apresentam mais uma competição em nossa 
Cidade: Copa Alegretense de Futsal. 
Considerando que o Citadino de futsal não ocorrerá 
neste ano, AABB e SESC uniram-se para o futsal não dei-
xar de acontecer na nossa cidade. 
Serão 10 equipes que estarão em disputa, divididas em 
02 chaves de 05 equipes cada, são elas:  
Chave A - River, Bolso Seco, Padaria Nosso Sonho,  
Locomotiva e Velha União. 

Chave B - Lazio, Celtic, Punta Cana, Castro e AABB. 
O início da competição será dia 15 de outubro no Giná-
sio do Clube Juventude e terá entrada franca. 


