PALAVRAS DO PRESIDENTE

Olá meus amigos e minhas amigas da nossa

AABB-Rio de Janeiro!
VAMOS FALAR HOJE SOBRE INTERESSES MÚTUOS QUE PASSAM
EM NOSSA AABB-RIO DE JANEIRO, COMO SEGUE ABAIXO:
1. REVISTA
Era editada todos os meses do ano e resolvemos alterar a periodicidade para bimestral, em razão dos custos de produção e remessa, como
também, pelo fato estarmos implantando novo sistema de informação e comunicação por mídias eletrônicas (Facebook, Instagram, entre
outros), que a tornarão mais segura, mais rápida, mais econômica e,
portanto, mais prática, atualizada, eficiente e eficaz. Siga nossa entidade nas redes: Facebook: https://www.facebook.com/aabb.rio e
Instagram: https://www.instagram.com/aabbrio
2. CONSULTA AO CORPO SOCIAL
Vários clubes já estão adotando o envio de seus comunicados por via
eletrônica. Gostaríamos de saber de vocês, corpo de associados, e,
portanto, donos e razão maior do clube, a opinião sobre esta decisão:
Boa ou ruim? Em nossas conversas pelo clube, falem conosco.
3. OBRAS DE FACHADA
Estamos concluindo detalhes da obra, com a chegada dos portões e
instalação do novo controle de acesso.
4. PRÓXIMAS OBRAS
Por várias vezes, sou consultado por amigos associados, e claro, interessados nas áreas de sua afeição no clube, como parque aquático,
áreas de esportes, sauna, etc, com aquela velha pergunta: Odali quando é que vamos mexer no segmento tal? A resposta até que agora
não é difícil: Quando tivermos recursos. Queremos fazê-las sim, mas
da forma que vimos fazendo: Gerando receitas ou fazendo economia,
pois assim mantemos as mensalidades baixas como são (comparadas
com os outros clubes).
5. CONTROLE DE ACESSO
Sobre o controle de entrada e saída do clube, quero pedir a colaboração de todos, para a utilização da carteira oficial da AABB. Quando
nos dirigimos ao clube devemos saber que a carteira é tão importante
quanto os tênis, as meias e outros apetrechos trazidos. Ela é o primeiro
item que deve ser trazido. Gradativamente, estamos aumentando
este controle para dar tempo a todos de regularizarem a sua situação na secretaria antes do maior rigor. Por favor, aqueles que ainda
não o fizerem, façam para evitarmos situações desconfortáveis para
todos. Sobre a necessidade de passarem a carteira na saída do clube,

infelizmente, é necessário para controlarmos a permanência dos não
associados, como a dos alunos de cursos, que não poderão frequentar
fora do horário de aulas.
6. CONTROLE DIGITAL
Não garantiremos a leitura digital, em razão de que muitas pessoas,
com o tempo, ou, dependendo da profissão que exercem, deixam de
ter suas digitais, perceptíveis pelas máquinas, portanto, vamos usar
as carteiras do clube ao passarmos nas catracas, tanto na entrada,
quanto na saída. Uma tela mostrará a fotografia do usuário, para o
acompanhamento dos nossos funcionários de controle.
7. CONVIDADOS
Este é um assunto de grande importância para todos nós que sabemos do valor daquele vovô, vovó, babá, etc, no acompanhamento
das crianças. As vezes, também, levamos alguém para aquele desfrute de companhia num dia no clube. Pedimos que ao trazer seu
convidado, faça o circuito, sem questionamento em nossa Secretaria.
não queremos contrariar ninguém. Queremos sim, saber quem está
em nosso clube e como se deu o acesso dele. Solicitamos cuidado,
especialmente, com aquelas pessoas que querem vir ao clube, permanentemente, na condição de convidados, porque não o são, na
verdade são espertalhões, que querem tirar vantagens em cima de
nós; um dia pede convite para um sócio, outro dia pede para outro
diferente do anterior, a ponto de dizer, se gabando para os demais
de que não se associa porque não sente necessidade, por ter sempre
amigos dispostos a atender a sua demanda. Evitem dar oportunidades
a esse tipo de gente!
8. BARBEARIA
No intuito de ampliar o atendimento dos serviços de beleza destinados ao público masculino, foi inaugurada em 16 de agosto uma barbearia anexa ao salão de beleza feminino, com um coquetel no espaço
ao lado da Biblioteca da AABB. O local bastante amplo e confortável
oferece para nossos usuários, inicialmente serviços de barbearia, mas
segundo adiantou o empresário Sidiomar Casado Lins, sócio do empreendimento, deve atender a outros serviços com o Salão Lagoa’s
Coiffeur e “juntos construirão dias mais alegres e agradáveis onde
haveremos de vivenciar o significado natural da palavra AMOR.”
Um abraço amigo e até a próxima!
Odali Dias Cardoso
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LL DIVULGAÇÃO EDITORA CULTURAL ltda.
NOSSA CAPA - Papais receberam homenagens dos filhos,
no dia dedicado a eles. Que teve uma missa celebrada pelo
Padre Thiago e apresentação do Coral da AABB, além do
tradicional almoço com os familiares. Parabéns!
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PROGRAMAÇÃO SOCIAL E CULTURAL - JULHO/ AGOSTO 2018
JULHO

08
15
18
20
22
27
29

HORÁRIO

EVENTO

LOCAL

Domingo

13:00/17:00

Quarteto “Top Show” alegrando sua tarde!

Pérgula da Piscina

Domingo

Livre

Grande final da Copa do Mundo é na AABB-Rio

Pérgula da Piscina

Quarta-feira

14:00/16:30

Bingo social, venha fazer novas amizades

Salão Granito

Sexta-feira

20:00/24:00

Mostre seu talento no Karaokê!

Pérgula da Piscina

Domingo

13:00/17:00

Ney Gouvêa, agitando sua tarde

Pérgula da Piscina

Sexta-feira

21:00/01:00

Domingo

13:00/17:00

Fechando o mês ao som da “Timeless”

Pérgula da Piscina

Quarta-feira

14:00/16:30

Bingo Social, venha ganhar prêmios!!

Salão Granito

Sexta-feira

20:00/24:00

Noite da Seresta e MPB

Salão Margarida

Domingo

13:00/17:00

Venha curtir o som da banda “Rock Sessenta”

Pérgula da Piscina

Domingo

12:00/13:00

Missa de Ação de Graças em homenagem ao Dia
dos Pais com a apresentação do Coral da AABB-Rio.

Salão Granito

13:00/17:00

Banda Resumo abrilhantando seu domingo, com
distribuição de chope e refrigerantes!

Pérgula da Piscina

Quarta-feira

14:00/16:30

Bingo Social, a diversão da sua tarde.

Salão Granito

Sexta-feia

20:00/24:00

Noite do Karaokê

Pérgula da Piscina

Domingo

13:00/17:00

Nelsinho Laranjeiras e o grupo DC3

Pérgula da Piscina

Sexta-feira

20:00/23:00

“Duo Ana Lúcia Marinho e Hilton Assunção”,
cantando Samba,Bossa Nova, Choro e Jazz.

Lounge Piano Bar

Domingo

13:00/17:00

Marcos Novato e o Grupo Pimenta de Garrafa

Pérgula da Piscina

Sexta-feira

21:00/01:00

Baile de aniversariantes em “ANOS DOURADOS”
Com a banda SOL E MAR.

Salão Nobre

DATA

Baile de Aniversariantes em Uma Noite em Portugal
com a banda “Típicos da Beira” e participação
especial de Mário Simões

Salão Nobre

AGOSTO

01
03
05
12
15
17
19
24
26
31
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CRÔNICA

VOLTA ÀS ORIGENS

*Por Aciléa Pinto da Cunha
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Nascemos um bebê lindo, risonho e feliz. Passamos a crianças cheias de vida e travessas, em seguida nos tornamos adolescentes, nos defrontando com livros, deveres e
obrigações escolares.
Questionadores, amando e sendo amados, cúpidos no ar, passamos céleres para
outras etapas e nos vemos à procura de um objetivo em nossas vidas.
Ah! Procuramos por um emprego, por um encontro com nosso par ideal...o casamento...o trio familiar, papai, mamãe e filhinho.
Com o passar do tempo, os filhos crescem, vamos nos despedindo da mocidade e
chega o envelhecimento, junto dele vão chegando os problemas de saúde, enfim,
cumprimos nossa missão e morremos.
Terminamos nosso ciclo e seremos então, uma lembrança, uma utopia num mundo
de ilusões. Nossa energia chega ao mundo etéreo e seremos uma esfera luminosa
num mundo reluzente.
É onde ficamos por um período, para que depois de um tempo decorrido, retornarmos como um bebê lindo, gorducho e risonho...VOLTAMOS AS NOSSAS ORIGENS, A
UM DIFERENTE MUNDO.
UM ESTRANHO MUNDO, onde seremos apenas UMA ILUSÃO.
* Associada, jornalista e colaboradora da revista da AABB-Rio.
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CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO DELIBERATIVO
APRECIA PRIMEIRO ANO DE GESTÃO
O Conselho Deliberativo realizou, no dia 14 de agosto último,
reunião extraordinária tendo como alcance a abordagem de
assuntos que, por sua natureza, estão afetos ao Conselho de
Administração. Assim, foram trazidos ao Colegiado informes
sobre a administração do Clube, neste primeiro ano da gestão, iniciado em 05 de outubro de 2017.
As Vice-Presidências Financeira e de Administração, através
de seus titulares, Srs. Lauro Sander e Nilo José Panazzolo,
apresentaram, painéis relativos aos pontos significativos de
atuação de suas áreas, notadamente os sugeridos pela Mesa
Diretora do Conselho Deliberativo.
Com foco no orçamento de 2018 foram discutidos e justificados os níveis de atingimento alcançado das receitas e
das despesas, até o mês de março último. O Conselho recomendou a redução do prazo de fechamento dos balancetes
mensais.
Em conformidade com as disposições do parágrafo 2o. Do
Art. 27 do Estatuto, foi homologada a nomeação do sócio
Sr. João José Pereira, para a função de Vice-Presidente
Esportivo. Com relação aos contratos firmados com o Restaurante Charbon Rouge e o Buffet Monique Benoliel, foram
mencionadas as contraprestações previstas e respectivas
efetivações.
Atualizada ao plenário a situação do contencioso com a Prefeitura do Rio de Janeiro, sobre a cobrança do IPTU.
Informada a implantação definitiva, até início de setembro
próximo, do sistema SICLUS, que substituiu o então existente
controle operacional administrativo/contábil do Clube, bem
como do acesso dos associados, Foi destacado ser preciso
intensificar a divulgação, aos associados, da obrigatoriedade
de disporem da carteira social para ingressarem nas dependências da AABB.

Igualmente apresentadas
as razões das medidas
adotadas de terceirização
dos serviços de recepção,
supervisão do uso das
piscinas e afins, com a
resultante diminuição das
despesas administrativas.
Foi assegurado ao Conselho Deliberativo, terem
sido adotados critérios
objetivos e compatíveis
com a política do Clube de
gestão de pessoas, na consequente redução do quadro de
pessoal, bem como no cumprimento dos dispositivos legais
trabalhistas devidos.
O Vice-Presidente Administrativo enfatizou terem sido elaborados e já estarem vigentes, os Regulamentos Internos,
essenciais para a normatização do funcionamento das atividades da AABB, alcançando empregados e associados.
Registrou-se, na apreciação de assuntos gerais, reclamações
recorrentes sobre as condições da prestação de serviços de
bar e de restaurante, oferecidos aos associados pela cessionária atual. Foram requeridas providências ao Conselho
de Administração para a superação de tais deficiências. O
Presidente Odali Dias Cardoso, reconhecendo a situação,
discorreu sobre as tratativas na busca da solução da questão. O Conselho Deliberativo, no âmbito de suas atribuições
estatutárias, estará acompanhando a evolução da situação.
Mário Fernando Engelke
Presidente do Conselho Deliberativo
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ELEIÇÃO

CONSELHO FISCAL
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
Rio de Janeiro - RJ

Av. Borges de Medeiros, 829 - Leblon - CEP: 22.430-041- Tel: 2274-4722
Home page: aabb-rio.com.br - E-mail: aabb-rio@aabb-rio.com.br
CNPJ: 27.055.565/0001-22 - I.E. 81.540.551
(Reconhecida de Utilidade Pública - Lei 936 de 15 / 09 / 59)

NOTA DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da AABB-Rio divulga os destaques em relação
à análise do balanço, dos balancetes e dos documentos relativos
ao período de Janeiro a Dezembro de 2017, cujos respectivos
pareceres mensais foram encaminhados aos Conselhos Deliberativo e de Administração.
Em 2017, as receitas ordinárias somaram R$ 9.895 mil e as despesas R$ 10.988 mil, apurando-se um déficit de R$ 1.093 mil. Para
este resultado não computamos os R$ 1.689 mil de recuperação
de depósito judicial (CEDAE) e R$ 253 mil de rendimentos desse
depósito, nem as despesas extraordinárias de R$ 388 mil (honorários advocatícios) e R$ 41 mil de imposto de renda desse
depósito.
Já em 2016, as receitas ordinárias tinham alcançado R$ 9.840 mil
e as despesas R$ 10.360 mil, com déficit de R$ 520 mil. Também
não computamos os R$ 1.800 mil e R$ 1.415 mil recebidos da
Monique Benoliel e do COC Canadá, respectivamente.
No encerramento do balanço, em 31/12/2017, as disponibilidades alcançavam R$ 122 mil, sendo R$ 23 mil em caixa e R$ 99 mil
em aplicações financeiras.
Por outro lado, em 31/12/2016, as disponibilidades chegavam a
R$ 788 mil, sendo R$ 53 mil em caixa e R$ 735 mil em aplicações
financeiras.
As disponibilidades financeiras vêm apresentando, nos últimos
meses, as variações apontadas no quadro abaixo (em R$ mil):
Total

Jul / 2017 Ago / 2017
918
787

Set / 2017 Out / 2017 Nov/ 2017 Dez/ 2017
692
568
440
122

O Comitê de Obras criado em dezembro de 2015 para acompanhar as obras que foram realizadas nas instalações do Clube,
constituído por representantes dos Conselhos de Administração, Deliberativo e Fiscal, teve suas atividades encerradas em
31/10/2017.
Para a realização das obras, além de recursos próprios, o Clube
contou com os valores recebidos do COC, da Monique Benoliel,
da recuperação do depósito judicial (CEDAE) e do empréstimo
da FENABB.
Em 31/12/2017, as contas atinentes às obras em andamento
apresentavam os seguintes saldos (em R$ mil):
Passarela/Salão Margarida
Recepção/Secretaria
Reorganização

1.288
105
577

Circuitos de Dimerização 10
Estacionamento
326

Para as obras concluídas, seus saldos, totalizando R$ 3.118 mil,
foram transferidos para a conta “IMOBILIZADO – EDIFICAÇÕES –
Benfeitoria – Sede”. Quando as contas acima mencionadas acima
forem conciliadas serão transferidas para aquela conta.
O Clube, até então isento, recebeu, em 2008, cobrança do IPTU.

O advogado da AABB entrou com ação no âmbito judicial, junto
à 1ª Instância do TJ/RJ, na 12ª Vara de Fazenda Pública, tendo sido
distribuída em 22/10/2015, questionando essa cobrança. Não
estamos conseguindo acessar os valores atinentes à dívida com o
IPTU no site da Prefeitura do Rio de Janeiro. A última informação
de que dispomos é da certidão de 10/08/2017, que informava dívida ativa de R$ 14.685 mil, honorários de R$ 772 mil e dívida não
inscrita de R$ 937 mil, totalizando R$ 16.394 mil. Continuamos
fazendo provisão para pagamento de honorários advocatícios
em caso de sucesso da ação. O saldo dessa conta, em 31/12/2017,
era de R$ 312 mil.
O Clube moveu ação judicial contra a CEDAE, questionando a
alteração da cobrança de consumo de água e, em 27/01/2017,
recebeu líquido R$ 1.514 mil.
A AABB entrou com ação judicial questionando a alíquota aplicada ao ICMS da conta de luz. Desde o início da ação, o Clube vem
depositando em juízo o valor da diferença entre as alíquotas. Em
31/12/2017, os depósitos efetuados somavam R$ 229 mil.
O Clube firmou convênio de cooperação financeira com a FENABB, recebendo R$ 1.000 mil, em duas parcelas, em 23/02 e
08/06/2017.
Tivemos a seguinte evolução do quadro de sócios:
Castegorias
Pagantes
- Efetivos
- Comunitários
- Outros
Isentos
Subtotal
Dependentes
Total

Dez / 2015
2.751
889
1.213
649
351
3.102
4.308
7.410

Dez / 2016
2.551
838
1.138
575
349
2.900
4.005
6.905

Dez / 2017
2.381
792
1.062
527
352
2.733
3.785
6.518

A AABB-Rio adquiriu em outubro/2001 dois lotes de terreno
no Condomínio do Itanhangá, que foram contabilizados pelos
respectivos valores de compra. Desde a aquisição, esses terrenos
não foram utilizados, porém o Clube vem arcando com despesas
de condomínio.
Continuamos preocupados com as questões relativas aos processos judiciais, caso tenhamos definições desfavoráveis aos interesses do Clube, ensejando uma majoração nos custos/despesas.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 2018.

Sérgio Ricardo Lopes de Carvalho - Presidente
José Ricardo Sydney Gasparini - Osmar Costa Beck - Ronaldo
Maués da Costa e Silva - Sergio Spínola Muniz - Luiz Henrique
Santos - Maria Cristina Ribeiro de Azeredo
www.aabb-rio.com.br • Julho / Agosto 2018
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ADMINISTRAÇÃO

AGRADECIMENTO
O funcionário licenciado do Banco do Brasil e nosso associado Christiano Áureo (primeiro da foto), enquanto foi Secretário
da Casa Civil do Estado, e Marcelo Queiroz (segundo da foto), enquanto foi Secretário de Administração Municipal, foram
pessoas que ajudaram a nossa entidade nas habituais necessidades que um clube tem do poder público, como durante
a obtenção de licenças para a realização da Casa do Canadá, nas Olimpíadas de 2016, quando todos os órgãos públicos
estavam sobrecarregados e tínhamos nossos compromissos. Fica registrada a nossa gratidão e esperamos contar com
eles, sempre.
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BIBLIOTECA ALEXANDRE CAMINHA
LIVROS NOVOS:
FICÇÃO
O CONTO DA AIA - Margaret Atwood
É ASSIM QUE ACABA - Colleen Hoover
TARTARUGAS ATE LÁ EMBAIXO - John Green
OS BEIJOS DE LÊNIN - Yan Lianke
O SEGREDO DE HELENA - Lucinda Riley
O PERFUME DA FOLHA DE CHÁ - Dinah Jefferies
O MITO DE LINCOLN - Steve Berry
O MENINO DO VAGÃO - Pam Jenoff
O MORCEGO - Jo Nesbo
A GAROTA INGLESA - Daniel Silva
CONTAGEM REGRESSIVA - Ken Follet
SOBREVIVENDO ENTRE LOBOS - Bruno Apitz
DEPOIS DA QUEDA - Dennis Lehane
UM SEGREDO DOCE E AMARGO - Barbara Delinsky
ESTRELAS DA SORTE - Nora Roberts
MULHERES SEM NOME - Martha Hall Kelly
NÃO FICÇÃO
O TUNEL DE POMBOS - Histórias da minha vida - John Le
Carré
OS MENINOS QUE ENGANAVAM NAZISTAS - Joseph Joffo
NA NATUREZA SELVAGEM - Jon Krakauer
O SUCESSO NÃO CABE NA BOLSA - Patricia Lages
A CAMINHO DE MARTE - Ivair Gontijo
APENAS COMEÇANDO - Elisa Masselli
O QUE O SOL FAZ COM AS FLORES - Rupi Kaur
O ANO EM QUE DISSE SIM - Shonda Rhimes
SOL NA CABEÇA - Geovani Martins
SE A VIDA É UM JOGO AQUI ESTÃO AS REGRAS
Allan & Barbara Pease
O ESPÍRITO DO JUDAISMO - Bernad-Henri Lévy
UM DIA AINDA VAMOS RIR DE TUDO ISSO - Ruth Manus
A ARTE FRANCESA DE MANDAR TUDO A MERDA - Fabrice
Midal
HISTÓRIA DA CIÊNCIA PARA QUEM TEM PRESSA
Nicola Chalton & Meredith MacArdle
O ZOOLÓGICO DE VÁRSOVIA - Diane Ackerman
MULHERES EM EBULIÇÃO - Dra. Julie Holland
INFANTOJUVENIL
PEIXE FORA D’ÁGUA - Iynda Mullaly Hunt
O 14º PEIXINHO DOURADO - Jennifer L.Holm
QUERO SER UMA YOUTUBER - Julia Silva e Camila Piva
A TERRA DE ELYON – A DÉCIMA CIDADE V.3
Patrick Carman
CRESCENDO COM LULUCA - Luiza Ghelardi Sorrentino
UMA COR SÓ MINHA – O diário de um daltônico
Ricardo Chaves Prado
E O DENTE AINDA DOÍA - Ana Terra
LUDI NA TV - Luciana Sandroni
LINÉIA NO JARDIM DE MONET - Christina Bjõrk

DICAS DE LEITURA:
O SEGREDO DO LAGO. Arnaldur Indridason
Uma bióloga especializada em hidrologia
faz medições do nível da água no lago Kleifarvatn, próximo a Reykjavík. O lago está quase
seco, graças a um fenômeno de drenagem
natural, e no leito de areia a cientista encontra
um esqueleto com um buraco no crânio.
Chamada ao local, a polícia descobre que
a ossada está amarrada a um antigo dispositivo
transmissor russo – graças ao peso do aparelho,
o cadáver deve ter permanecido submerso por décadas.
O inspetor Erlendur, seu assistente Sigurdur Óli e a detetive
gourmet Elínborg mergulham em uma investigação que os fará
reconstituir um crime ocorrido muitos anos antes, mas que continua
a refletir na vida cotidiana e na memória dos moradores da capital
Islândia.
Nesta história que recua para os tempos da Guerra Fria e
alterna-se entre a Reykjavik atual e a Leipzig da Alemanha Oriental
dos anos 1950, o consagrado autor islandês constrói uma intrincada
trama investigativa e existencial, que surpreende o leitor até as últimas páginas.

MEU MENINO VADIO. Luiz Fernando
Vianna

Se eu queria ter um filho autista? Não.
Ainda assim, amo meu filho? Mais do
que qualquer palavra pode traduzir. O jornalista
Luiz Fernando Vianna e seu filho, Henrique, são
unha e carne. Henrique é autista. Pouco fala,
mas algumas palavras repete à exaustão. Tem
momentos de agressividade contra si mesmo
e contra terceiros. Sabe ser irônico. Gosta de
desenhos animados e de mergulhar no mar. Como todo adolescente,
tem suas curiosidades e seus impulsos, só que sem grande cerimônia.
Luiz Fernando decifra os sons que ele emite, seus desejos imediatos e
muitos de seus silêncios, no entanto não tem como alcançar o que o
filho sente lá no fundo do fundo. Com toda a franqueza e um pouco
de música, o autor conta a sua experiência, cheia de altos e baixos,
momentos de ternura e também de desespero ao lado do seu menino
vadio.

A OUTRA FACE – Deborah Ellis

Parvana é uma menina de 11 anos que vive no Afeganistão. Ela está em apuros. O pai está
preso. Os talibãs não permitem que mulheres
trabalhem, nem saiam de casa sem companhia
masculina. A comida está acabando. A solução
está nas mãos de Parvana. No caso, isso significa
passar por menino: cortar o cabelo, vestir roupas
masculinas e, claro, adotar outro nome. Assim,
pode sair às ruas, e tentar trabalhar.
Como “cidadão”, Parvana finalmente
pode observar o que acontece no Afeganistão talibã. Um lugar em
estado de terror permanente, onde é muito difícil conseguir o mínimo
necessário para viver decentemente.
Mas este não é um livro de reportagem nem de denúncia. É
uma história de esperança. História porque é inventada, apesar de
se basear em relatos verídicos. E de esperança porque Parvana é um
exemplo comovente da força que um ser humano é capaz de buscar
quando tudo parece perdido.
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ANIVERSARIANTES DE JUNHO

NOITE DA COPA DO MUNDO
O Baile de Aniversariantes temático tem empolgado muito aos associados e seus convidados. No mês de Junho o destaque foi a Copa do Mundo. O verde e o amarelo dominaram o salão e mesmo com o Brasil não ganhando o mundial, a
festa foi muito animada, como se estivéssemos em uma final de campeonato. A banda Commander conduziu o público
presente com perfeição, apresentando músicas contagiantes.
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ANIVERSARIANTES DE JULHO

UMA NOITE EM PORTUGAL
No dia 27 de julho realizou-se no Salão Nobre mais um Baile de Aniversariantes, desta vez com o tema Uma Noite em
Portugal. E os associados e convidados presentes puderam prestigiar uma casa portuguesa, com certeza, com uma bela
decoração e apresentação do cantor Mário Simões e a banda Típicos da Beira, trazendo vários sucessos de além-mar.
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FESTA JUNINA

A FESTA JUNINA DA AABB FOI UM SUCESSO
Tivemos um final de semana com muita animação para os associados e seus convidados. As atrações foram as tradicionais
barraquinhas com brincadeiras que as crianças adoram como: Pula-pula, pescaria, touro mecânico, boca do palhaço, entre
outras. As comidas típicas também fizeram a alegria dos presentes, além da quadrilha da AABB, formada durante a festa,
por associados e convidados. E a música ficou por conta do Luciano do Acordeon.
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FESTA JUNINA

BUMBA MEU BOI DEU UM COLORIDO ESPECIAL
PARA A NOSSA FESTA JUNINA
No domingo o grupo folclórico tradicional do Maranhão animou a nossa festa trazendo a apresentação do Bumba Meu
Boi. E eles trouxeram um colorido especial para o nosso Clube e os nossos associados devolveram o carinho prestigiando
e dançando junto com os bailarinos, que estavam sempre disponíveis para tirar fotos com quem solicitava. Foi um verdadeiro presente para os nossos sócios.
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DIA DOS PAIS

DIA DOS PAIS NA AABB REPLETO DE MUITO AMOR E CARINHO
O 12 de agosto foi um dia dedicado àqueles que são os primeiros super-heróis de nossas vidas; os que nos protegem, nos educam,
que algumas vezes tem que chamar nossa atenção, mas que no fundo só querem nosso bem e nos enchem de carinho. E na AABB os
papais presentes puderam receber todo o amor e gratidão de seus filhos, num domingo que teve início com a missa celebrada pelo
Padre Thiago, da Paróquia Santos Anjos, seguida da apresentação do Coral da AABB-Rio e depois o almoço com os familiares ao som
da banda Resumo.
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DIA DOS PAIS
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REGISTRO

GRUPO DA AMIZADE
"Ninguém é nada sozinho, e se queremos fazer algo grande, é importante, que nos traga orgulho, por isso,
precisamos fazer em equipe, para alcançar sucesso. O esforço coletivo é muito mais eficiente."
O Grupo da Amizade é formado pelas associadas: Clarissa Oliveira, Sônia Miranda, Neide Barcellos, Ana Nery, Carmem
Mendonça, Maria Cristina Leitão, Maria
Lori Sander, Evelyn Esteves, Elza Copello,
Gerusa P. da Silva, Cláudia Soares, Maureen Waite, Mariana Pereira, Maria Rita
Mendonça, Jeane Gindre, Stela Andrade,
Therezinha Dutra, Valéria Mendonça, Vanete Oliveira, Waldemira Costa e Norma
Garcia, conta com a colaboração mensal
de R$ 20,00 (vinte reais) de cada uma
delas.
A associada Sônia Miranda que está à
frente do grupo há cinco anos, conta que
ele foi fundado em 2013, por iniciativa
da associada Neide Barcellos. Teve uma
interrupção por dois anos e retornou as
atividades em novembro de 2017, com
força total.
As doações são feitas mensalmente, cada colaboradora doa o valor de R$ 20,00
e a cada três meses, Sônia Miranda e a Vice-Presidente Cultural - Clarissa Oliveira
fazem as compras.
Em média é arrecado um valor entre R$
260,00 a R$ 320,00 e todas as doações
realizadas são registradas em livro caixa
e as notas fiscais arquivadas.
A associada Neide é responsável pela
entrega dos enxovais nas maternidades,
trazendo sempre os recibos referentes
a cada kit doado. E a própria instituição
seleciona as mamães que serão beneficiadas.
No mês de junho foram doados 20
enxovais, sendo três doados pela associada Maureen Waite. E no mês de julho
recebemos da associada Lori Sander
a doação de sapatinhos, gorrinhos, e
casaquinhos.
Qualquer associada da AABB-Rio pode
integrar a nossa equipe, é só nos procurar, que será muito bem-vinda ao Grupo
da Amizade.
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DONA ASTOR FAZ 100 ANOS

No dia 15 de julho passado, Dona Astor, com
muita saúde e disposição, esteve aqui na
AABB-Rio comemorando seus 100 anos de
vida, dedicados a sua família e vividos com
muito amor. Mãe do nosso Diretor Financeiro Marco Aurélio P. de Arruda, Dona Astor,
mato-grossense de nascimento, hoje reside
no Rio de Janeiro para melhor desfrutar o
carinho do filho e da nora Lucienne Arruda.
Parabéns!!!

SOCIAL

CULTURAL

ESPAÇO FLAMENCO
NATÉRCIA LOUREIRO

Flamenco

Inaugurado em 1997, como foco de criação e expressão
artística, o Espaço Flamenco Natércia Loureiro oferece ao
público em geral variadas modalidades como dança Flamenca, Tribal Fusion, Alongamento e Consciência Corporal, Ballet Clássico, Kung fu, Dança do Ventre, com diversos
horários e atendendo à várias faixas etárias.
E visando oferecer melhor conforto aos alunos, foi realizada uma reforma e o espaço foi reinaugurado no dia 23 de
junho de 2018. Uma oportunidade também de reencontrar
velhos amigos e admiradores da arte em geral, que puderam assistir a várias apresentações como o Prof. Ismael ao
Piano, Mayara Vasconcelos no Alongamento com Dança,
Gustavo Sena na guitarra flamenca, dentre outros.
Natércia Loureiro é nossa associada, mestra, coreógrafa,
bailarina e professora de dança flamenca, além de escritora.
Para maiores informações acessar:
flamenconatercia.blogspot.com

Natércia Loureiro

ATS - American Tribal Style

CELEBRA A CHEGADA DOS 18!

O aniversariante Paulo Arnaud Neto filho do nosso Conselheiro
Deliberativo Paulo Arnaud e de Sandra Arnaud, comemorou
com um almoço no restaurante Charbon Rouge a chegada dos
seus 18 anos. Parabéns!!!

JJ comemora
mais um aniversário
Registramos com
alegria a passagem
de mais um aniversário do nosso
Vice-Presidente de
Esportes João José
Pereira ou JJ, como
é mais conhecido,
no dia 05 de junho.
E comemorou ao lado da esposa Mariana, dos filhos Rogério, Robertinho, Lúcia e Luciana e dos netos e do casal de
amigos Ivan e Evelyn Esteves.

Dona Ondina
comemora seus 90 anos!

Gustavo Sena com a guitarra
flamenca

Kung Fu

PAULO ARNAUD NETO

E aproveitando o
maravilhoso Baile
de Aniversariantes
- Em Uma Noite
Portuguesa, a Sr.ª
Ondina de Carvalho Costa Lima
comemorou
ao
lado dos familiares
e amigos seus 90
anos, muito bem
vividos. Parabéns!!!
www.aabb-rio.com.br • Julho / Agosto 2018
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K ESPORTES
NO CAMPEONATO CARIOCA

TROCA DE FAIXAS NO
JIU JITSU
No mês de agosto a academia de lutas coordenada pelo
mestre Murilo Bustamante, realizou mais um exame de
troca de faixas na turma de Jiu Jitsu adulto, infantil, motivando, principalmente a criançada a praticar cada vez
mais o esporte, pois, avalia seus conhecimentos técnicos.
E também realizou um seminário com o Prof. Paulo Filho,
para os adultos.

No dia 01 de julho de 2018 a equipe AABB/K Esportes de
Futsal, sagrou-se Vice-campeã do Campeonato Carioca
- série Prata - categoria sub 13. O jogo foi realizado na Vila
Olímpica de Caxias, contra o time do Fluminense e para
alegria dos professores, a equipe ainda levou o troféu de
defesa menos vazada. Parabéns meninos!!!

Troféu pela defesa
menos vazada
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SERVIÇO

AABB-RIO GANHA NOVA BARBEARIA - Lagoa’s Man
Uma coisa que virou tendência no mundo é a barba, o rosto limpo dos homens que
causava boa impressão, deu lugar a longas e belas barbas e por sinal, muito bem cuidadas. E visando atender ao público masculino fiel ao estilo, uma nova barbearia chegou
ao nosso clube, com tudo de mais moderno e sofisticado. O espaço tem estilo retrô,
com uma decoração rica em detalhes, o que torna o lugar ainda mais aconchegante.
E oferece os serviços de barba, cabelo e estética e para acompanhar café e uma boa
cerveja.

A inauguração foi em 16 de agosto e contou com a presença dos
nossos associados, diretoria e amigos, além de música ao vivo
com o amigo Hilton Assunção e ainda foi oferecido um coquetel
aos convidados. Desejamos muito sucesso!
Sentado: Júlio Alt primeiro associado
cortando o cabelo.
Em pé: o barbeiro Ney,
Sidiomar Casado, um
dos sócios da barbearia e
o Pres. da AABB Odali Cardoso

E o novo barbeiro é Valdiney de Jesus, mais conhecido como
Ney. Natural de Jaguaquara, interior da Bahia. Que está há 26
anos trabalhando no Rio, agora vem oferecer seus serviços aqui
no Lagoa´s Man.
www.aabb-rio.com.br • Julho / Agosto 2018
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CURSOS E SERVIÇOS
BASQUETEBOL
KMLF Atividades Esportivas Ltda.
Helio: 99942-4507 / Kepler: 96424-7041 ou 9889-5517 / Jaqueline: 98530-3235
3ª e 5ª feira: 18 às19h: 12 a 15 anos e 19 às 20h: 8 a 11 anos
4ª a 6ª feira: 17 às 18h. - 8 a 12 anos
BALLET E DANÇA
Instituto de Dança Kineret: Dança Israelí - 3ª a sábado; Ballet Clássico - 2ª a 5ª;
Jazz - 2ª a 5ª; Sapateado - 2ª, 4ª e 6ª; Hip Hop - 2ª e 4ª.
Informações: 98796-8788(Daniel) – 97964-8660 (Diana) - www.kineret.com.br
CANTO CORAL
Ensaios: AABB-Rio - 5ª feiras: 19 às 21:00h.
Informações: José Carlos Brandão: 98233-9656; Roberto Sá: 99128-3585.
DANÇA DE SALÃO
Adolescentes e Adultos - ESPAÇO DE DANÇA CRISTIANO SALGADO-ME
3ª e 5ª feiras - 17:00 às 21:00h.
Informação: 2214-5233 / 3126-7070 / 3149-5950 / 99869-6161 (Cristiano)
ESCOLINHA RECREANDO:
Informações: 2274-4722 (ramal 401); 3405-5155: 98474-4008
FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL
KMLF Atividades Esportivas Ltda.
Helio: 99942-4507 / Kepler: 96424-7041 ou 9889-5517 / Jaqueline: 98530-3235
3ª e 5ª feira: 9 às 10h: 4 a 6 anos / 10 às 11h: 7 a 9 anos / 16 às 17h: 4 a 6 anos
17 às 18h: 7 a 8 anos / 18 às 19h: 9 a 10 anos / 19 às 20h:11 a 14 anos
GINASTICA ENERGÉTICA (GAE)
Ana Lúcia Corporis Terapias Naturais Ltda – ME
Tels.: 98421-0525
3ª a 6ª feira: 07:30 às 08:10h. / 08:20 às 09:00h / 09:00 às 09:40h.
HIDROGINÁSTICA
Equipe 8 Eventos Esportivos Ltda.
3ª a 6ª feira: 07:00 às 07:50
Informações: Leda: (21) 99981-5403
LEBLON ACADEMIA DE LUTAS - Informações: 3576-3717
Boxe
Segunda à sexta: 07:00/20:00/Terças e Quintas: 18:00/19:00/Sábados: 10:00
Muay thai
Segunda à sexta: 08:00/15:00/Terças e quintas: 10:00/13:00/16:00
Segundas, quartas e sextas: 13:15/17:00/18:00/Sábados: 09:00
Funcional Fight
Segunda à sexta: 08:00/09:00/19:00/Sábados: 09:00
Funcional
Segunda à sexta: 07:00/18:00
Jiu Jitsu
Adulto:
Segunda à sexta: 07:00/11:00/19:00/20:00
Infantil:
Terças e quintas: 08:30/18:00
Juvenil:
Segunda à sexta: 16:00
Feminino:
Segunda, quartas e sextas: 09:00/Terças e quintas: 09:15/14:30
Sábados livre: 11:00
Judô Infantil
Terças e quintas: 08:45
Quartas e sextas: 17:15/18:00
ACADEMIA PROQUALITY FITNESS CENTER
Unidade Leblon
Segunda a Quinta: 06:00h. às 23:00h. Sexta: 06:00h às 22:00h.
Sábados, Domingos e Feriados: 09:00h. às 15:00h.
Informações: 2540-0977 e 2274-4722 ramal 444
NATAÇÃO
Crianças, Adolescentes e Adultos. Equipe 8 Eventos Esportivos Ltda.
3ª a 6ª feira
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01 a 03 anos - 07:30 às 08:00h e 10:00 às 10:30h.
03 a 08 anos - 08:30 às 09:00h. (Touca Vermelha); 09:00 às 09:30h. (Touca Vermelha,
Amarela e Estágio l); 09:30 às 10:00h. (Touca Amarela e Estágio l); 15:00 às 15:30h(Touca Vermelha); 16:00 às 16:30h. (Touca Amarela); 16:30 às 17:00h. (Touca Vermelha e
Amarela)
06 a 11 anos - 08:00 às 08:40h. (Estágio II); 15:00 às 15:40h. (Estágiolell); 15:40 às 16:20h.
(Estágio II e IV)
Até 14 anos: 09:20h, 14h,17h.e18h (Aperfeiçoamento)
Adultos - 06h, 07h, 08h e 11h. (Aperfeiçoamento); 07:45 às 08:30h. (Aprendizado); 10h,
14h, 17h, 18h, 19h. e 20h. (Aperf./Aprend).
Informações: 2274-4722 (ramal 416); Leda: 99981-5403
RECREANDO - crianças de 2 a 4 anos
Bei Artes e Sonhos Esp. e Recreação. Brincadeiras e Trabalhos Manuais para Crianças de
02 a 04 anos. 2ª a 6ª feira - 08:00 às 12:00h. / 12:45 às 16:45h.
Informações: 2274-4722 (Ramal 401); 3405-5155/98807-0271 (Isabel).
TAEKWONDO
TKD & Cia Artes Marciais Ltda ME. (TKD&CIA ME).
2ª feira: 11h. Treinamento da Equipe de Competição;
3ª e 5ª feira: 17:30h. (A partir de 14 anos - Juvenil e Adulto); 18:30h. (Até 13 anos);
19:30h. (A partir de 14 anos - Juvenil e Adulto); 20:30h. Treinamento da Equipe de
Competição;
4ª e 6ª feira: 18h. Treinamento da Equipe de Competição; 19:30h. (A partir de 14 anos
- Juvenil e Adulto); 20:30h. Treinamento da Equipe de Competição.
Luiz Paulo – 99156-2230 / 2274-4722 (ramal 442)
TÊNIS
Clube Praia - informações: Guilherme Prata - 98899-6775; Tito - 98034-3434;
Rogério: 99782-9257
Regnier Sport Kraft - informações: Regnier Azevedo - 97921-5432; Norma - 99614-2441.
VOLEIBOL
ESCOLA DE VÔLEI BERNARDINHO.
3ª a 6ª feira: 08:00 h. às 10:00 h; 15:00 h. às 18:00 h; 18:00 h. às 21:00 h;
Informações: 2249-9824 (Secretaria EVB).
XADREZ
NEXAPA - Marcação de Horário Direto com o Professor - Informações: Departamento de
Esportes: Rafael: 98296-1981.
YOGA
Alice Hargreaves de Araújo – Empresa de Terapia de Yoga
3ª e 5ª feira: 07:30 às 08:45h. (misto); 09:00 às 10:15h. (feminino); 16:15 às 17:30h.
(misto); 18:10 às 19:25h. (misto); Informações: Alice – 2294-5049.
“CALL CENTER” – Tel.: (0XX.21) 2274-4722
SECRETARIA SOCIAL/TESOURARIA - Ramal 5
2ª feira não funcionamos.
Horário de Funcionamento:
3ª a 6ª feira - 09h às 21h. / Tesouraria fecha às 20:30h.
Sábados/Domingos e Feriados: 09 às 17:30h. / Tesouraria fecha às 17:00h.
BIBLIOTECA - Ramal 434 - 2ª feira não funcionamos.
Horário de Funcionamento:
3ª a 6ª feira – 09:00h às 19:45h;
Sábados/Domingos e Feriados: 10:00h às 17:45h.
Obs: Nos dias úteis, após as 21h e nos finais de semana e feriados, após 17:30,
qualquer chamada telefônica via “Call Center” só poderá ser atendida no Ramal 6. O
serviço de alto-falantes para chamada de Associados, segue o mesmo critério acima.
PORTARIA SOCIAL - Ramal 6; PORTARIA DE SERVIÇOS - Ramal 7; DIRETORIA
- Ramal 8; BIBLIOTECA - Ramal 434; DEPARTAMENTO MÉDICO - Ramal 406; DEPARTAMENTO DE ESPORTES - Ramal 431/436; PORTARIA DA PISCINA - Ramal
445; SALÃO DE BARBEIRO - Ramal 435; SALÃO DE BELEZA - Ramal 421; SAUNA
FEMININA - Ramal 428; SAUNA MASCULINA - Ramal 417; SINUCA - Ramal 405;
Obs: Sabendo o ramal disque pausadamente o número sem ser preciso ouvir às instruções.
E-mail: aabb-rio@aabb-rio.com.br
Home-Page: www.aabb-rio.com.br
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