EDITORIAL

O SALÃO NOBRE E O FUTURO DA AABB-RIO
*Vice-Presidente de Patrimônio George Neder
No início dos anos 90, o Banco do Brasil cessou as
subvenções às AABBs de todo o país e, ao longo daquela
década, o funcionalismo passa por um longo período de
congelamento salarial. Enquanto centenas de AABBs fecharam, a AABB-Rio, desde a primeira gestão do presidente Odali, iniciou um período virtuoso de grandes obras de
ampliação e de modernização, criou a categoria do sócio
comunitário e o atraiu para este novo clube, formando
esta nova família.
Durante todos estes anos, o desafio tem sido a manutenção de um grande clube, em meio aos mais nobres
do Rio, com mensalidades compatíveis com as realidades
das famílias, relutando na aplicação de reajustes e quando
o fazendo, escolhendo os menores dos índices, como ocorreu, por exemplo, neste ano, quando foi postergado de
setembro de 2015 para janeiro de 2016, e aplicado o INPC.
Se contrapondo à consideração que a AABB-Rio
possui pela receita que sai do bolso do associado está a
elevada despesa de manutenção das edificações de um
clube com tamanha área construída e, ainda, sempre ávido por melhorar as suas instalações sociais, que carecem
de melhores salões, restaurantes e áreas abrigadas.
Novamente, sob a gestão do presidente Odali, a
AABB busca no público externo o caminho pro futuro. Se
o sócio comunitário, identificado com o clube, propiciou
uma receita ordinária fundamental, agora, para a entidade continuar crescendo sem onerar o seu atual corpo de
associados efetivos e comunitários, precisa rentabilizar
melhor os seus espaços para ter também uma receita
extraordinária relevante. É o que fazem muitos clubes,
sendo que alguns chegam a dependerem dos aluguéis de

seus salões para existirem.
Com este entendimento, nos meses de dezembro
de 2014 e janeiro de 2015, para se posicionar no mercado
de salões de eventos, a AABB-Rio realizou um estudo
de benchmarking com 20 outras entidades e casas de
eventos (benchmarking é um processo de comparação
de produtos, serviços e práticas empresariais). Realizouse relatório de visita técnica de cada um desses espaços
avaliando diversos itens como: atendimento, avaliação do
espaço em sua área externa e interna, infraestrutura do
local, qualidade e renome do buffet, acessibilidade, itens
inclusos, valores e registros com fotos. Com este estudo
foi possível verificar as deficiências do clube e o que o novo Salão Nobre deveria conter para ser um grande salão
de festas do Rio de Janeiro.
A primeira oportunidade para implementação desta
estratégia de elevação de receitas extraordinárias ocorreu
com a “Casa do Canadá”, onde o Comitê Olímpico do Canadá pagou R$ 2.000.000,00 (dois milhões de Reais). Esta
receita significativa permitiu ao clube investimentos em
obras de melhorias e manutenção, como ocorreu com o
novo Salão Nobre, que está sendo entregue este mês.
A AABB-Rio, espera que, primeiramente, possa realizar festas maiores e acomodar melhor o associado. Em
segundo lugar, em parceria com o novo buffet, acredita
que, em breve, realizará numerosas locações para eventos, cuja receita dos aluguéis por ano (são integralmente
do clube) poderá ser similar ao que tivemos com a Casa
do Canadá, a serem investidos na completa reforma de
todas as nossas áreas. O Salão Nobre está pronto e, com
ele, o caminho para o futuro da AABB-Rio.
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instalações completas para
atividades esportivas ou
sociais.
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LOCAL

04

Quarta-feira

14:00/17:00

Bingo Social

Salão Margarida

07

Sábado

19:30/23:30

Telhado Branco

Salão Margarida

08

Domingo

13:00/17:00

Cantando vários sucessos “Zoé Miller”

Pérgula da
piscina

08

Domingo

14:00/17:00

Recreação com "HORA DE BRINCAR"

Quadras

13

Sexta-feira

20:00/24:00

Noite da Seresta

Salão Margarida

15

Domingo

13:00/17:00

Quinteto Sol e Mar

Pérgula da
piscina

15

Domingo

Recreação com “Magia de Criança”

Quadras

18

Quarta-feira

14:00/17:00

Bingo Social

Salão Margarida

22

Domingo

13:00/17:00

Yara Santos - Abrilhantando seu Domingo

Pérgula da
piscina

22

Domingo

14:00/17:00

Jump - Recreação Infantil

Quadras

27

Sexta-feira

21:00/01:00

Baile de Aniversariantes com a Banda LG

Salão Nobre

29

Domingo

13:00/17:00

Trio Zarakê

Pérgula da
piscina

29

Domingo

14:00/17:00

Recreação com “Pintando o Sete”

Quadras

14:00/17:00
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O NOVO SALÃO NOBRE
*Vice-Presidente Cultural Clarissa dos Santos Oliveira

A AABB-Rio avança no permanente compromisso de
proporcionar aos associados, um clube com instalações
completas para atividades esportivas ou sociais.
Conforme proposto para esta gestão e reiterado na
Edição Especial da Revista de Maio/2016, diante do cenário
desafiador de se manter um clube de alto nível acessível às
famílias, o único caminho é o uso eficiente e a rentabilização de espaços ociosos naquele que é o metro quadrado
mais caro do país.
Desta forma, no início deste mandato, foi realizado
um diagnóstico acerca das precárias instalações dos espaços sociais da AABB-Rio, os quais apresentavam limitações
significativas como um Salão Nobre antigo e de média
capacidade, e a ausência de restaurantes e de ambientes
de estar abrigados para o associado. Nossas instalações
tinham o histórico de modestas receitas em comparação com as de algumas outras entidades da região. Tal
diagnóstico apontava para a realização de importantes e
expressivas benfeitorias, com obras e infraestrutura.

*Novo Salão Nobre

6

REVISTA AABB - RIO • Janeiro 2017

Para melhor identificar tais medidas, que deveriam sanar as fragilidades da estrutura social do Clube,
apresentou-se a necessidade de conhecer os salões
sociais dos nossos vizinhos, com a meta de conquistar
a desejada posição de destaque no segmento. Então, a
AABB-Rio realizou um estudo de benchmarking (processo de comparação de produtos, serviços e práticas
empresariais), com 20 outras entidades e casas de
eventos. O trabalho incluiu relatórios de visita técnica
à cada um desses espaços, avaliando diversos itens
como: atendimento, avaliação do espaço em sua área
externa e interna, infraestrutura do local, serviço de
buffet, acessibilidade, itens inclusos, valores e registros
com fotos.
A conclusão deste estudo apontou que o empreendimento em obras e infraestruturas eram primordiais para se competir por estas receitas. Contudo,
dependia-se da geração de receitas significativas para
aplicar nesse projeto de suma importância.

Com este objetivo e com muito trabalho, a realização deste sonhado empreendimento foi realizado,
após longo período de divulgação e considerável
empenho em negociações para que a AABB-Rio fosse
inserida no rol dos 6 clubes anfitriões, para sediar uma
casa olímpica, durante as Olimpíadas.
Fomos os anfitriões da “Casa do Canadá”, no período de 01 de julho a 26 de agosto de 2016, trazendo
para a nossa AABB-Rio, além do prestígio, significativa
receita de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de Reais), os
quais permitiram investimentos em obras de melhorias
e manutenção, como ocorreu com o novo Salão Nobre,
que está sendo entregue neste mês: Sonho sonhado,
Obras Realizadas!
Nesse ponto, destacamos que além de o projeto
contar com as importantes colaborações do arquiteto
e de cerimonialistas renomados, ressaltamos, ainda,
algumas especificidades, do nosso novo Salão Nobre:
Piso: Porcelanato Portobello Canela de Demolição
medindo 20 x 120: moderno, versátil para decorações,
resistente e de fácil manutenção.
Forro: Mineral Armstrong Alpina Tegular Branco
NRC 0.70 medindo 625 x 625 x 15mm: fácil limpeza,
abertura para manutenção e de elevada absorção
acústica (NRC 0.70).
Ar condicionado: 20 unidades de condicionadores de ar do tipo VRF de 6HP: evaporadores do tipo de
embutir e condensador de 48HP.
Metragem: 938,03m²
Capacidade: 800 pessoas (estimativa com mesas
e cadeiras arrumadas).

Com certeza, hoje, a nossa AABB-Rio conta com
o novo Salão Nobre, com padrão de primeira linha e
tem a expectativa de realizar, aproximadamente, 100
eventos ano, de diversos tamanhos e tipos, acomodando confortavelmente os seus associados.
As inúmeras locações do Salão Nobre deverão
acarretar o retorno, a médio prazo, dos citados recursos investidos, advindos do Contrato com o Canadá,
possibilitando reinvestimentos permanentes em manutenção e benfeitorias, nos diversos segmentos da
AABB-Rio!
Ficha Técnica:
Área: 938,03m²
Piso: Porcelanato Portobello Canela de
Demolição medindo 200mm x 1200mm;
Forro: Forro Mineral Armstrong Alpina Tegular
Branco NRC 0.70 medindo 625 x 625 x 15mm;
Ar condicionado: 20 unidades condicionadoras
de ar do tipo VRF de 6HP, sendo evaporadores do
tipo de embutir e condensador de 48HP.
Banheiros: Nas 2 extremidades, banheiros
femininos, masculinos e para portadores de
necessidades especiais;
Conforto: Suíte camarim;
Palco: Móvel, com 32m² a ser montado nas
extremidades ou no centro do salão;
Capacidade: 800 pessoas (estimativa).
www.aabb-rio.com.br • Janeiro 2017
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natal dos conselheiros •

Fotos de Carlos Cardoso

TRADICIONAL
CONFRATERNIZAÇÃO
DE NATAL
Para relembrar o nascimento de Jesus, a Diretoria da AABB promoveu no
dia 2 de dezembro no salão Margarida um jantar de confraternização entre os
componentes dos 3 Conselhos: Deliberativo, Fiscal e Administrativo.
Num clima de muita paz e alegria os presentes trocaram desejos sinceros
de saúde e prosperidade no novo ano que se aproxima. O presidente Odali
Cardoso ao assumir a condução dos trabalhos no intervalo musical, falou sobre
as obras em execução na sede social como um todo, já vislumbrando uma possível inauguração para o inicio de janeiro.
Como tudo é festa não poderíamos deixar de mencionar o show do grupo
Mios Select cuja banda escolheu um repertório com os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos para mexer com as mentes e relembrar
os encantos e as aventuras passadas.
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natal dos associados •

Fotos de Carlos Cardoso

PAPAI NOEL RENOVA SUA EXISTÊNCIA
“Acredita em Papai Noel?” É
a pergunta frequente de ano após
ano e as gerações vão passando e o
bom velhinho barba branca, com seu
sorriso sincopado, vai sendo o astro
de todos os natais. E para abrilhantar
a festa surgem outros coadjuvantes
nas figuras dos super heróis Capitão
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America, Homem de Ferro e outros
mais. Nessa guerra o PAPAI NOEL aparece só para afirmar o seu projeto de
Paz. Assim foi o cenário da festa natalina do associado da AABB, realizada no
dia 18 de dezembro do ano passado.
Além do mais uma audição
do Coral da AABB para confirmar o

seu ano de sucesso absoluto. Brincadeiras, muitas brincadeiras, farta
distribuição de picolés, refrigerantes,
pipocas e toda a alegria da criançada
cumprindo o seu papel de brincar,
brincar e só brincar. Com os espaços
lotados o Natal do associado foi um
sucesso.

www.aabb-rio.com.br • Janeiro 2017
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obra do berço

OBRIGADA, 2016! FELIZ 2017!
(*) Por Lúcia Stela de Moura Gonçalves
Foi assim que as 100 crianças, suas famílias, equipe,
amigos e voluntários da Obra do Berço festejaram o Natal,
no Bazar Beneficente, no dia 10 de dezembro, em nossa
sede, na Lagoa.
E com uma surpresa tão surpreendente quanto aclamada por todos, com muitos “gritinhos” e aplausos: PAPAI
NOEL CHEGOU DE RAPEL!
Foi um dia inteiro de muita brincadeira, comidinhas,
Coral das crianças e jovens da Igreja S.José, Lagoa, quiosques com muitas opções de compras e de presentinhos de
Natal, com a rua toda tomada pela alegria.
O tradicional Bazar Beneficente e os demais eventos
pró Obra do Berço, além dos retornos para a instituição,
são também um convite que fazemos para que conheçam
nossa Missão, a sede e como nossas crianças são acolhidas.
Assim como agradecemos a todos os presentes na
nossa Festa pelos apoios em 2016 e desejamos um Feliz
Ano Novo, deixamos, aqui, nosso OBRIGADA, 2016! e FELIZ
2017! à Presidência, Diretoria, Dra. Nilcéa Neder Cardoso,
e equipe da Revista AABB Paulo Moraes de Oliveira e Ana
Paula da Silva pela acolhida à nossa Missão, com divulgação, presença e apoio aos nossos eventos. E nossa gratidão
à Professora de Yoga Alice Hargreaves e aos amigos do
grupo, também parceiros em ajuda às nossas crianças.
Dia Internacional do Voluntariado
No dia 5 de dezembro, a Obra do Berço comemorou o
Dia Internacional do Voluntariado, com reconhecimento e
entrega de Diplomas e Troféus a homenageados.
Maria Luiza Marinho de Sá Earp e todos nós agradecemos as presenças do Editor da Revista AABB, Paulo Moraes
de Oliveira e de Simone Vasconcelos Moraes de Oliveira
que representavam a AABB. Ambos visitaram todas as
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dependências de nossa sede e se declararam encantados
com os cuidados e com a estrutura tão especial para o
acolhimento e a educação infantil.
(*)Jornalista Voluntária da Obra do Berço, associada e
colaboradora da Revista da AABB-Rio

SOCIAL

Bodas de Ouro de Sylvio e Raquel
Filhos, netos, nora e genro reuniram-se com o belo propósito de
celebrar os 50 anos de união do casal
SYLVIO E RAQUEL ocorrido no dia 8
de outubro de 2016, no Salão Margarida, da AABB-Rio. Com a felicidade
estampada nos rostos sorridentes os
familiares reativaram em palavras a
prece que fizeram para concretizar a
linda convivência nas 5 décadas: “o
amor sempre foi mais forte para comprovar que a confiança, a fidelidade e
a ternura fortaleceram os laços dessa
união”.
Reunidos na foto os familiares, juntamente com os
amigos convidados, comemoraram a data marcante
em que o casal Sylvio e Raquel escreveu a historia de
sua vida. Associados da AABB-Rio, Sylvio trabalhou nas
agências Metropolitanas Saúde e Cinelândia até aposentar-se e Raquel, artista plástica em plena atividade,
tem realizado exposições de seus apreciáveis quadros.

CRÔNICA

Profissões
(*) Por Aciléa Pinto da Cunha
Existem profissões várias e dignas de elogio:
A Engenharia, por exemplo - quando olhamos um viaduto ou uma encosta com proteção de pedras que podem
cair em estradas, e que nos levam a lugares longínquos ou
em intrincados aparelhos feitos por mentes geniosas, em
todos entram a matemática e suas difíceis ramificações, e
me admiro com a capacidade de todos que trilham esta
difícil profissão.
Tem também a Medicina, que na verdade é um sacerdócio, em que o ser humano tem a difícil incumbência
de salvar vidas, caminhos de difícil diagnóstico, trazer seres
que irão crescer e tornarem-se homens e mulheres.
Partindo também para a difícil missão de trazer o
conhecimento para todo ser humano e o aprimorando
para que exerçam as profissões que escolherem, mas, principalmente, clareando as mentes com novos aprendizados
adquiridos ao longo da vida, não posso deixar de fora, os
Professores.
E por aí vai, pois, são muitas e diversas as profissões,

mas, nenhuma se equipara àquela que nos faz sonhar, nos
leva a lugares lindos, nos toca a alma, nos diz e nos transmite a alegria de sermos um pouco Deus. Falo do sublime
e do enlevo de sermos agraciados com melodias enternecedoras e descobrimos quem proporciona tal prazer que
nos leva ao paraíso que nos embalam com suas melodias.
São somente aqueles que têm o dom e o conhecimento
da música, em qualquer forma, seja tocando, cantando,
compondo ou mesmo regendo, estes, de certo, são os
verdadeiros enviados de Deus.
Que haja sempre candidatos nesta linda, poética e
sublime vocação. Eles nos trazem a felicidade de ser para
cada um de nós, o caminho que nos leva ao bem estar, ao
prazer, ao sonho e ao amor.
Que todos em sua profissão sejam apreciados por todos nós, mas, me desculpem os meus amigos, na verdade,
só a música nos leva ao devaneio e ao PARAÍSO, e quem nos
conduz por esta estrada florida, iluminada e encantadora?
Sim, é o Músico, que faz parte de um mundo diferente, um
mundo à parte, o MUNDO DA MÚSICA!!!
(*) Jornalista, associada e colaboradora da Revista da
AABB-Rio.
www.aabb-rio.com.br • Janeiro 2017
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conselho fiscal
O Conselho Fiscal da AABB-Rio divulga os destaques em relação
à análise dos balancetes e dos documentos relativos ao período de
Janeiro a Junho de 2016, cujos respectivos pareceres mensais foram
encaminhados aos Conselhos Deliberativo e de Administração.
No citado período, as receitas somaram R$ 5.076.203,97 e as
despesas R$ 5.102.245,43, apurando-se déficit de R$ 26.041,46. Neste
resultado não estão computadas as seis parcelas de R$ 300.000,00 recebidas da empresa Monique Benoliel Baptista lançados como Receitas
de Cessão de Dependências, nem o valor de R$ 806.946,63, recebido do
COC Canadá em 06/04/2016.
Em igual período de 2015, as receitas atingiram R$ 4.820.464,88
e as despesas R$ 4.506.748,22, com superávit de R$ 313.716,66. Entre
os dois exercícios, as receitas cresceram R$ 255.739,09 e as despesas R$
595.497,21.
No fechamento do balancete de 30/06/2016, as disponibilidades
alcançavam R$ 2.450.791,11, sendo R$ 12.000,03 em caixa, R$ 9.574,51
na conta no BB e R$ 2.429.216,57 em aplicações financeiras.
Em 30/06/2015, as disponibilidades chegavam a R$ 1.685.486,44,
sendo R$ 40.950,83 em caixa, R$ 18.675,20 na conta no BB e R$
1.625.860,41 em aplicações financeiras.

Registramos ainda o seguinte:

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS – As disponibilidades financeiras vêm apresentando, nos últimos meses, as variações apontadas no
quadro abaixo.
Jan/2016 Fev/2016
Mar/2016
Abr/2016 Mai/2016 Jun/2016
Total : 1.369.311,34 1.276.941,29 1.259.901,49 1.603.836,30 2.568.664,42 2.450.791,11

COMITÊ DE OBRAS – Criado em dezembro de 2015 para acompanhar as obras a serem realizadas nas instalações do Clube e constituído por representantes dos Conselhos de Administração, Deliberativo e
Fiscal.
Para a realização dessas obras, além de recursos próprios, o Clube
está contando com os seguintes valores: COC Canadá - R$ 1.988.198,63,
que foram registrados como receitas de Aluguéis de Dependências (não
computado as doações de móveis e equipamentos feitas); e Monique
Benoliel Baptista – R$ 1.800.000,00, para a reforma da Cozinha, Vestiário
e Salão Nobre.
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL – A AABB,
com vistas à sua modernização, contratou empresas para realização de
obras e prestação dos seguintes serviços: melhoria das atividades de
informática; serviços de plantas de arquitetura; projetos de adequação
de áreas internas (restaurante, salão frontal, cozinhas, portaria e área
administrativa); instalação e manutenção do software MULTICLUBES;
projetos para instalações elétricas, hidráulicas, esgoto e gás; reparo e
tratamento estrutural da passarela do restaurante e da cobertura da
quadra; projetos de esgoto e águas pluviais e do sistema de ar condicionado e de exaustão da cozinha; elaboração de orçamento de obra de
reforma; implantação de restaurante; exploração dos serviços de cozinha e de buffet; consultoria e elaboração do Plano de Carreira, Cargos e
Salários e do Manual de Integração Empresa; serviços de aprovação de
projeto de modificação junto à Prefeitura do Rio de Janeiro para reforma
da sede; obras de reforma e ampliação do salão de festas; reforma do
campo de grama sintética; elaboração do projeto completo para uma
cozinha de convenções; e aquisição e instalação de ar condicionado
(salão de festas).
IPTU – O Clube, até então isento, recebeu, em 2008, cobrança
desse imposto. Consta da Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do
Imóvel do Clube, datada de 18/09/2016, o valor de R$ 11.974.211,94,
inscrito em Dívida Ativa, além dos respectivos honorários, de R$
576.189,97. Também consta o valor de R$ 895.806,95, ainda não inscrito
como Dívida Ativa. O total da dívida é de R$ 13.446.208,86.
O Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro, no SICOP (Sistema Único
de Controle de Protocolo) informa que a requisição de imunidade de
IPTU feita pelo clube foi indeferida. 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.
CEDAE – O Clube moveu ação judicial contra a CEDAE, que foi
julgada improcedente na 1ª. Instância. A AABB entrou com apelação em
04/08/2015. Os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro através Acórdão, datado de 03/08/2016, por
unanimidade, deram provimento parcial ao recurso da AABB-RIO contra
a citada decisão da 1ª. Instância. Em 30/06/2016, os depósitos judiciais
efetuados alcançavam R$ 1.787.248,28.
LIGHT – A AABB entrou com ações judiciais questionando a alíquota aplicada ao ICMS e a cobrança indevida de ICMS incidente sobre a
demanda contratada de energia elétrica. Desde o início da ação, o Clube
vem depositando em juízo o valor da diferença entre as alíquotas. Em
30/06/2016, os depósitos efetuados alcançavam R$ 188.717,36.
QUADRO SOCIAL – Nos últimos meses, tivemos a seguinte evolução do quadro de sócios:
Categorias
Pagantes
Efetivos
Comunitários
Outros
Isentos
Subtotal
Dependentes
Total

Jan/2016
2.728
896
1.198
634
351
3.079
4.290
7.369

Fev/2016
2.707
893
1.184
630
351
3.058
4.267
7.325

Mar/2016
2.695
884
1.187
624
351
3.046
4.255
7.301

Abr/2016
2.681
881
1.178
622
351
3.032
4.215
7.247

Mai/2016
2.657
866
1.169
622
352
3.009
4.177
7.186

Jun/2016
2.630
859
1.157
614
352
2.982
4.110
7.092

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO E COM
COMBUSTÍVEL – O Conselho Fiscal vem acompanhando a utilização
dessas verbas, reportando ao presidente do Conselho de Administração
quando da verificação de excessos.
CONTRATOS DE CESSÃO DE USO, DE LOCAÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Verificamos redução das pendências nos contratos, porém continuamos acompanhando essa regularização, visando
resguardar os interesses do clube.
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS – O Conselho Fiscal
vem acompanhando a evolução das ações em que a AABB responde
como ré direta ou solidariamente.
ITANHANGÁ – JARDIM SERIDÓ – A AABB-Rio adquiriu dois lotes
em outubro/2001 no Condomínio do Itanhangá. 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, 01 de dezembro de 2016.
Sergio Ricardo Lopes de Carvalho - Presidente
José Ricardo Sydney Gasparini
Odilon de Oliveira Barros
Ronaldo Maués da Costa e Silva
Osmar Costa Beck
Sergio Spínola Muniz
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Fotos de Carlos Cardoso

• natal dos funcionários

Os funcionários da AABB, no seu
dia de folga, trouxeram seus familiares
para uma tarde de confraternização.
Um churrasco que marcou o prestigio
da Diretoria e a presença do Papai
Noel que tirou fotos com adultos e
crianças. Um sorteio premiou os sortudos secretos e todos brincaram em
paz e animaram sua festa.

www.aabb-rio.com.br • Janeiro 2017

19

futsal

FUTSAL HOMENAGEIA SEUS
CAMPEÕES

No dia 26/11/2016, a Federação de Futsal do Estado
do Rio de Janeiro promoveu uma série de homenagens
aos seus atletas campeões em vários anos passados.
Na ocasião prestou Homenagem Póstuma ao ex-atleta
Marcelo Neco Santoro (Neco), durante o intervalo dos
Jogos das Finais da Série Prata entre AABB x Magnólia
e AABB x Vasco da Gama. Aproveitado a oportunidade,
foi lançada e entregue a Medalha “Sérgio Paiva” ao

atleta que emprestou o nome a honraria como maior
jogador de Futebol de Salão da história, Essa Medalha
deverá ser entregue, durante o ano de 2017, aos vários
clubes que tiveram importância no cenário salonista da
nossa Cidade. Destacaram-se e receberam pela AABB a
honraria os atletas Samarone (anos 60), Perú, Vitinho e
Tamba (anos 70), Robertinho e Rogério (anos 80 e 90) e
Cazuza (anos 90).

SUPER MÁSTER
CAMPEÕES DO MUNDO

No início de dezembro deste ano, foi
realizada a COPA DO MUNDO DE FUTEBOL
DE SALÃO da categoria AMADOR, no Centro
de Esportes CFZ, do grande ídolo Zico. O Clube
AROUCA representou a Seleção de Portugal
e sagrou-se Campeão Mundial Super Máster.
Na Seleção PORTUGUESA havia a presença de
dois dos mais importantes jogadores de Futsal
que jogaram por nossa AABB: Ernesto Paula e
Rogério Vilela.
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sinuca

Nota sobre a
JERAB
Na edição anterior desta revista foram publicados
os nomes das AABBs campeãs das diversas modalidades
esportivas que foram disputadas na Jornada Esportiva
Regional de Associações Atléticas Banco do Brasil - JERAB,
realizada na sede da AABB-Rio, nos dias 5 e 6 de novembro
de 2016.
Por um lapso na informação prestada ao pessoal da

O campeão Acyr Daher entre o Presidente Odali Dias Cardoso e o mascote

revista pela Comissão Organizadora do Evento, constou
como campeã na modalidade Sinuca, a AABB Ribeirão
Preto (SP).
Na verdade, entretanto, a campeã de Sinuca foi a
AABB-Rio, brilhantemente representada pelo associado
Acyr Daher a quem pedimos desculpas pelo fato, ao tempo
em que, mais uma vez, o parabenizamos, assim como
fizemos por ocasião da entrega da merecida medalha, pelo
presidente do Clube - Sr. Odali Dias Cardoso.
A Diretoria da AABB-Rio e a Direção da Sinuca
comemoraram a vitória e juntaram-se ao
campeão para registro em fotografia.

Na foto acima o Vice-Presidente Social - Cleto Veiga Calado, o Presidente da AABB
-Rio - Odali Dias Cardoso, o campeão Acyr Daher, José Eduardo Lírio da Comissão de
Sinuca da AABB-Rio e o Diretor da Sinuca - José Ricardo Sydney Gasparini.

www.aabb-rio.com.br • Janeiro 2017

21

Biblioteca alexandre caminha
Livros Novos:
FICÇÃO
ÚLTIMO TURNO – Livro III Trilogia Bill Hodges
- Stephen King
NADA MAIS A PERDER - Jojo Moyes
O MEDO MAIS PROFUNDO - Harlan Coben
BELA CHAMA - Jamie McGuire
A REDENÇÃO – The Travis Family V.2 - Lisa kleypas
FLORES PARTIDAS - Karin Slaughter
ONDE NASCEM OS VENTOS - Brian Payton
A MENTIRA - Nora Roberts
A ILHA DA INFÂNCIA – Minha Luta 3 - Karl Ove Knausgard
A GAROTA SIELNCIOSA - Tess Gerritsen
NÃO FICÇÃO
PRAZERES PERIGOSOS - Maria Filomena Gregori
NÃO SE ILUDA, NÃO - Isabela Freitas
MINHAS DUAS MENINAS - Teté Ribeiro
FISIOLOGIA DA ALMA - Médium Ramatís, espírito Hercílio
Maes
A VIDA DE FRANCISCO – O PAPA DO POVO - Evangelina
Himitian
TUDO OU NADA – EIKE BATISTA e a Verdadeira
História do Grupo X - Malu Gaspar
O SONHO BRASILEIRO - Thales Guaracy
ENTÃO VOCÊ VAI SER PAPAI - Peter Downey
ROOSEVELT - Roy Jenkins
COMENTÁRIO AO PAI - NOSSO - Santo Tomás de Aquino
INFANTO JUVENIL
A MAMÃE É ROCK - Ana Cardoso
SONATA EM PUNK ROCK - Babi Dewet
MAGNUS CHASE E OS DEUSES DE ASGARD - Rick Riordan
O MACACO BOMBEIRO - Ruth Rocha
NOVOS BRASILEIRINHOS - Lalau e laurabeatriz
SOPA DE BOTÃO DE OSSO - Aubrey Davis
MÃO QUENTE, CORAÇÃO FRIO - Luciana Savaget
PÉROLA EM PARIS - Wendy Harmer
BIDU - CAMINHOS - Eduardo Damasceno
3 MINUTOS DE LEITURA – CONTOS DE FADAS - Disney
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DICAS DE LEITURA:
GAROTA INTERROMPIDA .Susanna Kaysen
O ano é 1967 e a realidade é brutal para muitas
pessoas. Mesmo assim poucas são consideradas loucas e trancadas por se recusarem a
seguir padrões e encarar a realidade. Susanna
Kaysen era uma delas. Sua lucidez e percepção
do mundo à sua volta era algo que seus pais, amigos e professores não entendiam. E sua vida transformou-se ao colocar
os pés pela primeira vez no hospital psiquiátrico McLean,
onde, nos dois anos seguintes, Susanna precisou encontrar
um novo foco, uma nova interpretação de mundo, um contato com ela mesma. Corpo e mente, em processo de busca,
trancada com outras garotas de sua idade. Garotas marcadas
pela sociedade, excluídas, consideradas insanas, doentes e
descartadas logo no início da vida adulta. O que é a sanidade?
Um relato pessoal, intenso e brutal que nos faz refletir sobre
nosso papel na sociedade.
POLITICA PARA NÃO SER IDIOTA.
Mário Sérgio Cortella
Devemos conclamar as pessoas a se interessarem pela política do cotidiano ou estaríamos diante de algo novo, um momento de
saturação do que já conhecemos e maturação
de novas formas de organização social e política? Este livro
apresenta um debate inspirador sobre os rumos da política
na sociedade contemporânea. São abordados temas como
a participação na vida pública, o embate entre liberdade
pessoal e bem comum, os vieses de escolhas e constrangimentos, o descaso dos mais jovens em relação à democracia,
a importância da ecocidadania, entre tantos outros pontos
que dizem respeito a todos nós. Além dessas questões, claro,
esses pensadores de nossa realidade apontam também algumas ações indispensáveis, como o trabalho com política na
escola, o papel da educação nesse campo, como desenvolver
habilidades de solução de conflitos e de construção de consensos. Enfim, um livro indispensável ao exercício diário da
cidadania.
TRÊS COISAS SOBRE VOCÊ. Julie Buxbaum
Setecentos e trinta e três dias depois da morte
da minha mãe, 45 dias após o meu pai fugir
para se encontrar com uma estranha que ele
conheceu pela internet, 30 dias depois de a
gente se mudar para a Califórnia e apenas sete
dias após começar o primeiro ano do ensino médio numa
escola nova onde conheço aproximadamente ninguém,
chega um e-mail. Deveria ser no mínimo esquisito, uma mensagem anônima aparecer do nada na minha caixa de entrada,
assinada com o bizarro nome Alguém Ninguém. Só que nos
últimos tempos a minha vida tem estado tão irreconhecível
que nada mais parece chocante.

Cursos E SERVIÇOS
BASQUETEBOL
KMLF Atividades Esportivas Ltda.
Jaqueline: 98530-3235 / Kepler: 96424-7041 ou 9889-5517
3ª e 5ª feira: 18 às 19h: 14 a 18 anos / 19 às 20h: 9 a 13 anos
4ª e 6ª feira: 17 às 18h: 12 a 16 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: 98857-0157; 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)
FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL
KMLF Atividades Esportivas Ltda.
Jaqueline: 98530-3235 / Kepler: 96424-7041 ou 9889-5517
3ª e 5ª feira: 8 às 9h: 7 a 10 anos / 9 às 10h: 4 a 6 anos / 16 às 17h: 3 a 5 anos
17 às 18h: 6 a 7 anos / 18 às 19h: 8 a 9 anos / 19 às 20h: 10 a 11 anos
4ª e 6ª feira: 19 às 20h: 12 a 15 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
FFS Eventos Esportivos Ltda.
3ª a 6ª feira: 07:00 às 7:50h. / 11:30 às 12:20h.
Informações: Prof. Lincon Duarte Tel.: (21) 96476-1844 (Nextel).
www.ffs.com.br e www.facebook.com/ffseventosesportivos
HIDROTERAPIA / FISIOTERAPIA
AZ Eventos Esportivos e Reabilitação - 2ª a 6ª feira - 07:00 às 11:00h.
Informações: Zeca Brandão: (21)98830-0157 / 98005-2035 / 2575-8835
JIU-JITSU (JIU) - MASCULINO E FEMININO
Black Belt Sport Center Ltda.
Murilo tel: 98123-3599 / Rubens tel: 98089-3931
2ª a 6ª feira: 10:30 às 12h.
3ª a 6ª feira: 17h. às 18h.
4ª e 6ª feira: 18:30 às 19:30h. (Infantil)
ACADEMIA PROQUALITY
2ª a 5ª feira: 06:00 h. às 23:00 h; 6ª feira: 06:00 h. às 22:00 h.; Sábado: 09:00h.
às 17:00 h; Domingo e Feriado: 09:00 h. às 15:00 h.
Informações: 2540-0977 e 2274-4722 R. 444
NATAÇÃO
Crianças, Adolescentes e Adultos. Equipe 8 Eventos Esportivos Ltda.
3ª a 6ª feira
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
M&R Fitness Eventos Esportivos e Prescrição de Exercício Ltda. Aulas individuais e coletivas - Informações: Guilherme Prata – 98899-6775; Rogério –
99782-9257; Regnier – 97921-5432; Norma – 99614-2441; Fiuza - 98888-3026;
Tito - 98544-5555
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 - Luciene.
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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