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PALAVRAS DO PRESIDENTE

Olá meus amigos e minhas amigas associados (as)
da AABB-Rio!
Já é do conhecimento geral que assumimos dois
grandes compromissos em nome do nosso Clube,
em busca de Sustentabilidade. Em busca de receitas
extraordinárias a Diretoria providenciou, e está nos
ajustes finais, os compromissos que explicaremos a
seguir:
a) O primeiro, vinculado aos Jogos Olímpicos,
composto da modificação e ampliação do Salão Nobre e
implantação de nova cozinha no bloco de frente da Sede
Social; estas obras estão praticamente em fase de conclusão. Doravante o clube poderá contar com uma cozinha
industrial moderna, com divisões adredemente preparadas para receber os profissionais prestadores de serviços dos futuros eventos de pequenas, médias ou grandes
magnitudes, sem trazer qualquer transtorno para a vida
do associado. Nosso salão de festas passará a ter uma
área com capacidade para receber até mil pessoas, bem
acomodadas. Nosso propósito, com as obras, será buscar
eventos corporativos que não estavam sendo atendidos
por falta de espaço.
b) O outro compromisso é a troca dos serviços de
bufê por outro de grande porte, capaz de trazer para o
Clube eventos de maior dimensão, para dar vida às novas
instalações. A chegada do referido bufê ainda não aconteceu por força das obras da nova cozinha não estarem
prontas por razões externas, como aprovações de licenças protocoladas em novembro de 2015 junto à Prefeitura do Rio de Janeiro e ao IPHAN (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional).

Por estar em área tombada no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas a aprovação das licenças excedeu a normalidade dos prazos. Felizmente, como administradores
que somos e, com a responsabilidade que assumimos, tivemos o cuidado de dar andamento à obra até o limite
que nos foi permitido antes do recebimento definitivo do
licenciamento.
O atraso na vinda do bufê, em princípio, força-nos
a conviver com um serviço de bar e restaurante abaixo do esperado, o que será corrigido a médio prazo. Na
pior das hipóteses até o fim do próximo setembro. É que
ao Canadá foi facultado trazer para seus serviços a prestadora que melhor que lhe parecesse. Na época foi escolhido o grupo que administra o restaurante do MAM
(Museu de Arte Moderna), uma vez que não tínhamos
ainda acordo com a Monique Benoliel e o que aqui estava não tinha a potência exigida. É nesta situação, Senhoras e Senhores, que estamos vivendo o dia a dia do
Clube e aproveitamos para pedir paciência aos usuários
pelo serviço que lhes vem sendo apresentado, e que poderá perdurar até setembro, pela ausência da cozinha
principal.
Isto posto, em nome da Diretoria, quero agradecer
aos usuários do Clube que têm-nos trazido sugestões e
criticas de maneira respeitosa e, ao mesmo tempo, dizer
àqueles que agiram de forma contrária que estamos buscando no Estatuto do Clube a forma de lhes dar a resposta merecida. E, para os que ignoram, além do Estatuto, o
Clube tem um Código de Disciplina.
Um abraço amigo e até o próximo.
ODALI DIAS CARDOSO - Presidente
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Vice-Presidente Social:
CLETO VEIGA CALADO
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MÁRVIO SARMENTO BOTELHO
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MÁRCIO GABRIEL PLASTINA
Diretor administrativo:
João José Pereira
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Paulo Cuêvas Couto Júnior
Diretor Financeiro:
Marco Aurélio P. de Arruda
Diretor de Comunicação
Paulo Moraes de Oliveira
Diretor de Sinuca
José Ricardo Sydney GasparinI
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A AABB recebe de braços abertos a delegação do Canadá. Até o dia 28 de
agosto estaremos convivendo com os
atletas olímpicos daquele País. Até se
denominou um dos salões do Clube
como o “Casa do Canadá”, onde será
instalada uma loja com artigos produzidos na terra canadense. Esperase dos nossos hóspedes que deixem
algum legado após sua participação
nos campos e quadras de suas equipes
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DEPARTAMENTOS SOCIAL E CULTURAL - JULHO 2016
DATA

HORÁRIO

Programação

EVENTO

LOCAL

01

Sexta-feira

20:00/22:00

Jazz Drops apresenta “ Joias do Jazz” Louis, Ella,
Sarah, Frank e Nat.

Salão Galeria

02

Sábado

19:30/23:30

Grupo boêmio - Telhado Branco.

Salão Granito

03

Domingo

13:00/17:00

Dom Sillas e Trio - cantando sucessos da MPB.

Pérgula da Piscina

03

Domingo

14:00/17:00

Grupo de Recreação Infantil “Hora de Brincar”!

Palco do Parquinho

06

Quarta-feira

14:00/17:00

Bingo Social - Teste sua sorte!!!

Salão Galeria

10

Domingo

13:00/17:00

10

Domingo

15:00/16:00

Show de Mágicas!!!

Palco do Parquinho

17

Domingo

13:00/17:00

SB Duo cantando vários sucessos!!!

Pérgula da Piscina

17

Domingo

14:00/17:00

Recreação Infantil com o grupo “Hora de
Brincar”

Palco do Parquinho

20

Quarta-feira

14:00/17:00

Bingo social – Divirta-se e teste sua sorte!

Salão Galeria

24

Domingo

13:00/17:00

Banda Youtube!!!

Pérgula da Piscina

24

Domingo

14:00/17:00

Recreação “Bola Mania”

Palco do Parquinho

Quadras

Luizinho Santos com teclado,voz e sopro!

Pérgula da Piscina

29

Sexta-feira

21:00/01:00

Baile de Aniversariantes com Orquestra
Comannder - Apresentação do Grupo Folclórico
“Bumba meu boi”

31

Domingo

13:00/17:00

Ricardo Magno - sucessos nacionais e
internacionais.

Pérgula da Piscina

31

Domingo

15:00/17:00

Show de Mágicas

Palco do Parquinho
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aniversariantES •

Fotos de Carlos Cardoso

DUPLA DE BANDAS MUSICAIS
AGRADOU ANIVERSARIANTES
Foi muito animada a noite dos
aniversariantes de Maio e Junho, com
o tema “Noite de São João”. O esquema adotado, duas bandas para uma
só Festa, agradou em cheio. Só com
musicas nordestinas brilhou o excelente grupo denominado “USTRÊS”
que, com cinco músicos, deu seu recado direitinho; por isso abriram e fecharam a noite com a mesma animação.
No segundo tempo, após as homenagens aos aniversariantes, foi ao
palco a banda “Saveiro” que com um
repertório de sucessos nacionais e internacionais dedicados aos namorados agradou a todos.

O tradicional Parabéns pra Você!!!

A aniversariante Cristina Lara confraternizando com os amigos
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A aniversariante Ofélia Beck comemorando com o esposo Osmar Costa Beck

O aniversariante Rômulo Lyra confraternizando com
Glory Gibson Lyra

O aniversariante Inácio de Carvalho comemorando
com a esposa Liege Abreu

O Conselheiro Josué Bezerra comemorando com a esposa Maria de Jesus

As aniversariantes Helena Godoy e Carmen Dutra
Mendonça recebendo o carinho das familiares Carolina Mendonça, Valéria Mendonça, Erly Bentes e Cecília Cardoso

O aniversariante Paulo César Moss de Souza comemorando com a esposa Sônia Maria Souza
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Fotos de Carlos Cardoso

• aniversariantES

O aniversariante João José Pereira - Diretor de Patrimônio confraternizando com a
esposa Mariana, os filhos, netos e familiares

A aniversariante Vera Maria Paz de Alvarenga comemorando com o esposo Gécio de
Alvarenga Filho e os amigos Walter e Suely Pinã, Sérgio e Geane Ribeiro

Os aniversariantes Paulo Leão de Oliveira e Maurício Soares comemorando com as
respectivas esposas Vanete de Oliveira e Cláudia Soares

O aniversariante Lucimar Adão comemorando com Valéria Mendonça, Carmen
Mendonça, José Chalon e Nazle Chalon

O aniversariante Hebel do Prado Schalcher comemorando com a esposa Maria da
Graça Schalcher e os familiares Lúcia Teresa Schalcher da Fonseca e Luís Eduardo
Schalcher da Fonseca

As aniversariantes Stella Andrade e Roberta comemorando com familiares e amigos
da Dança de Salão

O aniversariante Marcos Chicarino comemorando com os amigos

O aniversariante Haroldo Baptista de Brito comemorando com a esposa Eliete Paiva de Brito e familiares

www.aabb-rio.com.br • Julho 2016
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Aniversariantes •

Fotos de Carlos Cardoso

A aniversariante Mariza Holst comemorando com o esposo Carlos Alberto Holst;

A aniversariante Sônia Junqueira comemorando com
os amigos

O aniversariante Filipe Figueiredo Saback comemorando com a esposa Sheila Cadar Saback

A aniversariante Leia Figueiredo confraternizando
com o esposo Clóvis Gomes

O aniversariante Luiz Carlos Gutierres Venâncio - o Cacau comemorando com a esposa Carla Lima

Os aniversariantes aproveitando a pista de dança

A aniversariante Ruth Carnaúba comemorando com o
esposo Mário Magalhães - Assessor da Presidência

O aniversariante Marcos Miranda comemorando com
a esposa Mônica Miranda

Os casais André Villa /Nadia Costa Nunes e Nerina/Luiz
Lorite comemorando 45 anos de enlace matrimonial

A aniversariante Maria Auxiliadora G. Garcia comemorando com Silvia A. Dourado
e amigos
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A aniversariante Fátima Regina F. Silva confraternizando com Esperidião, Victor e
Ana

Fotos de Carlos Cardoso

• festa junina

ASSOCIADO PRESTIGIOU O
ARRAIAL JUNINO DA AABB
Os festejos juninos aconteceram
na AABB com várias atrações destinadas a todas as idades. As crianças improvisaram folguedos nos brinquedos do Parquinho Infantil, valorizando
os mais recentes contratados como
o ‘touro bravo’ , ‘a esteira elástica’, ‘ o
pula-pula’ e outros mais. Os maiores
formaram a quadrilha e dançaram ao
som das musicas do grupo USTRES,
no sábado (18) e, com o Sotaque
Nordestino, no domingo (19).
Nos espaços do Clube foram instalados jogos com prêmios variados,

além de barraca com as comidinhas
e bebidas da fazenda. Foi um fim de
semana para muita animação curtida
pelo grande número de associados
presentes e seus convidados.

www.aabb-rio.com.br • Julho 2016
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reportagem

A AABB-Rio e os
XXXI Jogos Olímpicos
(*) Por Sérgio Roberto Castro

Criada na Grécia e sucesso esportivo mundial as Olimpíadas só ocorriam em países
do chamado Primeiro Mundo;
agora, pela primeira vez, realizar-se-á na América do Sul. Duzentos e seis países competidores, 28 modalidades esportivas,
cerca de doze mil e quinhentos
atletas. A visibilidade midiática,
o potencial turístico, as oportunidades de negócios pesaram e
nos levaram a embarcar nesta
aventura.
E a hora chegou, o Rio de
Janeiro se prepara para receber
seus hóspedes, obras explodem
em todos os lados, nossas, mas também das delegações
visitantes.
As Olimpíadas são vistas como oportunidade de divulgação e, para isto, estão sendo montadas ‘Casas Temáticas’ (Hospitality Houses), locais onde as delegações
comemorarão suas vitórias, receberão jornalistas, convidados e autoridades.
De acordo com seus objetivos países selecionaram
espaços privados ou públicos, interagindo com a população local e, em contrapartida, deixando como legado
serviços sociais em bairros carentes ou doando bens ao
Município; é a opção das “Casas” da Suíça, no Parque de
Cantagalo, ou da Dinamarca, no Posto 10 da Praia de Ipanema.
Outras “Casas” promoverão tantos eventos que até
cobrarão ingresso! Será o caso da França, na Sociedade Hípica e a Holanda (Heineken House), no Clube Monte Líbano. As atrações, majoritariamente gastronômicas, exigirão
quase um cardápio para melhor serem aproveitadas.
Visitantes como o Catar e o Japão, candidatos a promover a próxima Olimpíada-2020, lá no distante Oriente,
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se ‘venderão’ como País-Sede
expondo sua cultura, características e riquezas, para angariarem o apoio dos demais comitês olímpicos.
Por outro lado, por questões de segurança, países como
os Estados Unidos, Inglaterra,
Alemanha, Itália e Canadá optaram por ambientes mais restritos, fechados ao público, destinados a atletas, autoridades e
convidados.
A AABB-Rio não poderia
estar fora disto; seremos a “Casa
Temática do Canadá” no período de 3 a 26 de agosto. O Canadá decidiu por restringir sua “Casa’ a convidados e, a
eles serão destinados os salões Nobre, Galeria, Margarida
e Passarela. No salão Granito haverá uma loja, aberta a todos, convidados e associados.
A piscina terá horários especiais, fechada após as 11
horas. Nas demais áreas o Clube está todo à disposição
dos associados.
Em função desta excepcionalidade o Clube está em
obras, com reformas de grande porte, - salões, cozinha,
banheiros, etc. -. E isto está sendo possível com o aluguel
gerado pela instalação da “Casa do Canadá’.
Como vemos os XXXI Jogos Olímpicos serão um
marco para o povo carioca. Grandes figuras do esporte
mundial, competições nunca vistas, governantes de inúmeros países e, mais que tudo, uma enorme quantidade
de obras públicas.
Para nós da Família abebeana os Jogos serão um divisor de águas, um ‘antes e depois’. Um legado para comemorar por muitos anos...
(*) Associado, colaborador da Revista da AABB-Rio.

reportagem

RESUMO DAS OLIMPÍADAS E PARA-OLIMPÍADAS
DATAS
24/7 - Abertura da vila
3/8 - Chegada da tocha no Grande Rioa
5/8 - Abertura dos Jogos
21/8 - Cerimônia encerramento
24/8 - Fechamento Vila Olímpica
31/8 - Abertura Vila Paraolímpica
7/9 - Cerimônia Abertura Paraolimpíada
18/9 - Cerimônia de Encerramento
21/9 - Fechamento Vila Paraolímpica
LOCAIS
4 regiões olímpicas – Barra da Tijuca, Deodoro, Copacabana e Maracanã; 50% dos Jogos acontecem na Barra da
Tijuca.
32 áreas de competições.
41 modalidades esportivas olímpicas
22 modalidades paraolímpicas
HORÁRIO
Aproximadamente 1.000 Sessões Esportivas entre 7:00am
até às 2:00am. Média de 35 eventos por dia.
PARTICIPANTES
206 países nas Olimpíadas / 176 nas Paraolimpíadas
10.500 Atletas Olímpicos / 4.500 Paraolímpicos
100 Chefes de Estado
MODALIDADES DE ESPORTES
41 modalidades olímpicos / 22 paraolímpicos.
Com a divisão por modalidades olímpicas e paraolímpicas, será realizado o equivalente a 63 campeonatos mundiais.
PROVAS DE RUA - não precisa de ingresso p/ assistir.
- Ciclismo de Estrada: Copacabana -> Guaratiba
06/08 sábado - 09:30 - 16:10
07/08 domingo - 12:15 - 16:40
- Ciclismo Contra Relógio: Barra
10/08 quarta-feira - 08:30 -13:20
- Marcha Atlética: Barra Pontal
12/08 sexta-feira - 14:30 - 16:10
- Maratona: Centro
14/08 domingo - 09:30 - 12:30
21/08 domingo- 09:30 - 12:15
- Triatlo: Copacabana
18/08 quinta-feira - 11:00 -13:30
20/08 sábado - 11:00 -13:40
FÉRIAS ESCOLARES (recesso escolar) 1º a 28 de Agosto

FERIADOS
5 de agosto (sexta) - Cerimônia de Abertura
18 de agosto (quinta) - Prova de Triatlo
22 de agosto (segunda) - volta da família Olímpica.
DIAS PICOS
12, 16 e 17 de Agosto - são os dias de maiores fluxos de
público. Todos dias de semana sexta, terça e quarta.
CARTAO DE MOBILIDADE DOS JOGOS
A única forma de chegar nas Instalações Olímpicas será
através de transporte público. O cartão Olímpico será válido para BRT, VLT e Trem. VALORES -1 dia - R$25 / 3 dias
- R$70 / 7 dias - R$160 - Compra pela internet a partir de
21/6 e nos pontos de vendas a partir de 15/7
TOCHA OLÍMPICA
- Chegada da Tocha no Estado do Rio - 27/7
- Revezamento no Grande Rio - 2/8
- Revezamento na cidade - 4 e 5/8
+ de 12 mil pessoas vão correr 300m com a Tocha, passando por 329 cidades em quase 100 dias
ACESSO INSTALAÇÕES OLÍMPICAS
PQ OLIMPICO - acesso exclusivo via BRT TransCarioca ou
TransOlimpica. Destino: Terminal Olímpico ou Estação Rio 2.
DEODORO 1 - Via Centro - Supervia: sair na estação Magalhães Basto
p/ competições Equestre e Estacao Ricardo de Albuquerque p/ o Pq. Radical.
2 - Via Barra - pegar BRT TransOlimpica.
FAIXAS OLÍMPICAS
260 km de Faixas Olímpicas (164km de faixa dedicada para
família Olímpica e 96km faixa compartilhada/prioritária).
Multa de R$1.500 para quem transitar na faixa olímpica.
HOSPITAIS DE REFERÊNCIA
- Barra - Lorenço Jorge
- Copacabana - Miguel Couto
- Deodoro - Albert Schweitzer
- Maracanã - Salgado Filho / Souza Aguiar
MEDIDAS PARA AJUDAR
- Evite usar carro no período dos Jogos
- Se for empresário, dê férias coletivas ou incentive o
Home Office
- Reveja sua rotina e se planeje através do www.cidadeolimpica.com.br (a partir de 15/6 com todas as infos no ar)
www.aabb-rio.com.br • Julho 2016
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informes do conselho fiscal
O Conselho Fiscal da AABB-Rio divulga os destaques em relação à análise do balanço e das demonstrações financeiras levantados em 31/12/2015 e dos documentos relativos ao período de
Janeiro a Dezembro de 2015, cujos pareceres mensais foram encaminhados aos Conselhos Deliberativo e de Administração.
Cabe ressaltar, quanto aos itens Estoque e Inventários de
Máquinas e Equipamentos, de Móveis e Utensílios e de Computadores e Periféricos, que o Conselho Fiscal não tem como afirmar
que os valores contabilizados refletem a real situação desses bens,
devido ao procedimento atualmente utilizado. A correção desse
problema depende da instalação de um segundo módulo do software Nasajon.
Assim sendo, o Conselho Fiscal considerou que o Balanço e
Demonstrações Financeiras, à exceção dos fatos identificados acima, traduzem a posição patrimonial e financeira da Associação.
Apresentamos a seguir um quadro comparativo das receitas, despesas, resultados e disponibilidades financeiras, tomando como referência as datas de 31/08/2014, 31/12/2014 e
31/12/2015.
R$ mil

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. Em 31/12/2015, os depósitos judiciais
efetuados alcançavam R$ 1.453.798,13.
LIGHT – A AABB entrou com ação judicial questionando a
alíquota aplicada ao ICMS e também 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 31/12/2015, os depósitos efetuados
alcançavam R$ 178.974,85.
QUADRO SOCIAL – Ao final de dezembro, a AABB possuía
7.410 associados, sendo 3.102 sócios ativos (2.751 sócios pagantes
e 351 isentos) e 4.308 dependentes. Nos últimos meses, tivemos a
seguinte evolução do quadro de sócios:
Categorias Jul/2015 Ago/2015 Set/2015 Out/2015 Nov/2015 Dez/2015

(*) situação encontrada em 01/09/2014, com base no balancete de Agosto/2014.
(**) o balanço está inflado com os recursos recebidos do Comitê Olímpico do Canadá, para avaliação do desempenho operacional, expurgamos esses recursos e o resultado acima expressa esse desempenho.
(***) disponibilidade sem e com os recursos recebidos do Comitê Olímpico do Canadá, acrescidos de rendimentos (R$ 839 mil).

Registramos ainda o seguinte:
COMITÊ DE OBRAS – Por conta da reforma no salão principal e da construção de uma nova cozinha para atender ao Comitê
do Canadá, foi criado, em dezembro de 2015, o comitê para acompanhamento dessas obras nas instalações do Clube (orçadas em
R$ 1.916.288,83) e constituído por representantes dos Conselhos
de Administração, Deliberativo e Fiscal.
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL – Algumas ações de reestruturação estão em andamento, tais como:
(i) plano de cargos e salários, que foi encaminhado para aprovação/homologação do Ministério do Trabalho; (ii) sistema de Wifi;
(iii) nova rede de computadores; (iv) reorganização administrativa
e operacional e (v) instalação do software Multiclubes.
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 24/10/2015, o valor
de R$ 6.873.162,85, inscrito em Dívida Ativa, além dos respectivos honorários, de R$ 564.334,56. Também consta o valor de R$
5.617.553,98, ainda não inscrito como Dívida Ativa. O total da dívida é de R$ 13.055.051,40.
O Portal da Prefeitura do Rio de Janeiro, no SICOP (Sistema Único de Controle de Protocolo) informa que a requisição de

Pagantes

2.718

2.720

2.759

2.725

2.720

2.751

Isentos

352

352

351

349

352

351

Subtotal

3.102

3.070

3.072

3.110

3.074

3.072

Dependentes 4.214

4.218

4.299

4.246

4.218

4.308

Total

7.290

7.409

7.320

7.290

7.410

7.284

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO E
COM COMBUSTÍVEL – O Conselho Fiscal vem acompanhando a
utilização dessas verbas, atuando quando necessário.
CONTRATOS DE CESSÃO DE USO, DE LOCAÇÃO E DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Estamos preocupados com a regularização das pendências dos contratos, visando resguardar os interesses do clube.
ITANHANGÁ – JARDIM SERIDÓ – A AABB-Rio adquiriu dois lotes em outubro/2001 no Condomínio do Itanhangá.
Em maio/2014, esses lotes foram avaliados, em seu total, por R$
17.992.659,60. 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, 02 de junho de 2016.
Sergio Ricardo Lopes de Carvalho
Presidente
José Ricardo Sydney Gasparini
Ronaldo Maués da Costa e Silva
Osmar Costa Beck
Sergio Spínola Muniz
www.aabb-rio.com.br • Julho 2016
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Biblioteca alexandre caminha
Livros Novos:
FICÇÃO
A IRMÃ DA TEMPESTADE - Lucinda Riley
O SEXTO HOMEM - David Baldacci
UM BEIJO INESQUECÍVEL, Os Bridgertons, v.7 - Julia
Quinn
PACIENTE PARTICULAR - P. D. James
CERCO A MACINDAW, Ordem dos Arqueiros, v.6
- John Flanagan
O HOMEM DE BEIJING - Henning Mankell
O MAR INFINITO, a 5ª Onda, v.2 - Rick Yancey
O MISTÉRIO DE MAQUIAVEL - Michael Ennis
CHAVES D’ AURORA - Raimundo Alberto
DECLÍNIO, The Walking Dead, v.5 - Robert Kirkman
NÃO FICÇÃO
A OUTRA HISTÓRIA DA LAVA-JATO - Paulo Moreira Leite
OS JUDEUS QUE CONSTRUÍRAM O BRASIL - Anita
Novinsky
JEREMIAS E A MÁQUINA DE ESCREVER - Jeremias (Espírito)
- Garcia Gambero (Psicografia)
MAESTRO: JOÃO CARLOS MARTINS - Ricardo Carvalho
A CAPITAL DA SOLIDÃO - Roberto Pompeu de Toledo
O RIO ANTES DO RIO - Rafael Freitas da Silva
VALE-TUDO DA NOTÍCIA - Nick Davies
ENDEREÇO CERTO - Richard Simonetti
O FUTURO CHEGOU - Domenico de Masi
GUINNESS WORLD RECORDS 2016 - (Diversos Colaboradores)
INFANTO JUVENIL
DIÁRIO DE UM BANANA: O LIVRO DO FILME - Jeff Kinney
TIMMY FIASCO: ERRAR É HUMANO - Stephan Pastis
MORREU TIO EURICO! RUBIÃO FICOU RICO! - Lilian
Sypriano
VIVIANA RAINHA DO PIJAMA - Steve Webb
DEZ DIAS DE CORTIÇO - Ivan Jaf
O MISTÉRIO DA CASA VERDE - Moacyr Scliar
CABE NA MALA - Ana Maria Machado
JOÃO E MARIA - Irmãos Grimm
DIVERTI50 E O ESQUILO JUNINHO - Virginia Barros
A BELA ADORMECIDA - Maurício de Sousa

DICAS DE LEITURA:
SORTE OU AZAR. Meg Cabot.
A única coisa que Jean Honeychurch odeia
mais do que seu nome sem graça (que em alguns lugares é até nome de menino) é seu muito apropriado apelido, Jinx. Ou seja: pé frio, azarada. E de fato, a falta de sorte parece perseguir
Jinx aonde quer que ela vá – e por isso ela está tão animada
com a mudança para a casa dos tios em Nova York. Talvez,
do outro lado do país, Jinx consiga finalmante se livrar da má
sorte. Ou, pelo menos, escape da confusão que provocou em
sua pequena cidade natal. Mas definitivamente os problemas
seguem a ruivinha até Manhattan. Sua prima Tory, não está
nada feliz em ter a ovelha negra da família por perto. Bela,
encantadora e nada parecida com a jovem brincalhona que
Jinx se lembrava dos tempos de criança, Tory também esconde um perigoso segredo – e está certa que Jinx é capaz de
descobri-lo.
O LIVRO DO SILÊNCIO. P. J. Pereira.
Na mitologia dos iorubás, um dos povos africanos dos quais traficantes sequestraram homens, mulheres e crianças para escravizá-los,
deuses e humanos um dia viveram juntos. Até
que dois desses deuses brigaram e criaram a
separação entre o Orum (que chamamos de Céu) e o Aiê (Terra). Ao construir Deuses de Dois Mundos P. J. Pereira põe a
mitologia de cabeça para baixo, juntando de novo humanos
e deuses num mesmo cotidiano, fundindo mito e ficção, recriando um universo em que os ciclos da repetição são rompidos e substituídos pelo produto da imaginação do autor,
que, no entanto, os faz voltar em seguida ao movimento
original. Em termos mitológicos esse jogo poderia resultar
numa catástrofe como a que dividiu o mundo em dois, mas
para nossa sorte o que a inversão operada pelo autor pretende e consegue produzir é um delicioso livro de se ler, que é
capaz de nos falar bem alto, como gosta a boa mitologia.
EU ESTIVE AQUI. Gayle Forman.
Quando sua melhor amiga, Meg, toma um frasco de veneno sozinha num quarto de motel,
Cody fica chocada e arrasada. Ela e Meg compartilhavam tudo…Como podia não ter previsto aquilo, como não percebera nenhum sinal? A
pedido dos pais de Meg, Cody viaja a Tacoma, onde a amiga
fazia faculdade, para reunir seus pertences. Lá, acaba descobrindo muitas coisas que Meg não havia lhe contado. Conhece seus colegas de quarto, o tipo de pessoa com quem Cody
nunca teria esbarrado em sua cidadezinha no fim do mundo. E conhece Ben McCallister, o guitarrista zombeteiro que
se envolveu com Meg e tem seus próprios segredos. Porém,
sua maior descoberta ocorre quando recebe dos pais de Meg
o notebook da melhor amiga. Vasculhando o computador,
Cody dá de cara com um arquivo criptografado, impossível
de abrir. Até que um colega ‘nerd’ consegue desbloqueá-lo...
E de repente tudo o que ela pensou que sabia sobre a morte
de Meg é posto em dúvida.
www.aabb-rio.com.br • Julho 2016
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Social

CASAMENTO

Marcel & Luciana
O casal Otto e Luciah Rotunno
promoveu linda festa de casamento do filho Marcel Emanuelli Rotun-

O noivo Marcel o segundo da esquerda para a direita com o irmão Renan e os pais Luciah e Otto Rotunno Filho

Os noivos Marcel Emanuelli Rotunno e Luciana Casanova na cerimônia religiosa

no com Luciana Casanova, realizada
em 11 de junho, na Paróquia Nossa
Senhora de Loredo, em Jacarepaguá.
Nossos associados receberam seus
convidados com muitos petiscos e

boa música que empolgaram os presentes. Os pais assíduos frequentadores das festas do Clube, ficaram
muito felizes com o enlace e passaram a sua alegria a todos.

INFORMATIVO BAR/RESTAURANTE NA AABB-RIO
PREZADOS ASSOCIADOS:
O Buffet Monique Benoliel ainda está em fase inicial
de operacionalização no clube, não atuando com sua capacidade plena porque a nova cozinha não está pronta.
Atualmente o buffet está operando apenas com a cozinha auxiliar do Bar/Lanchonete, o que dificulta no oferecimento de mais variedades de pratos no cardápio, pois o local não comporta a demanda de forma satisfatória.
Comunicamos que a cozinha principal do clube foi
desfeita e seu espaço incorporado ao novo Salão Nobre.
Assim, estamos aguardando a entrega da nova cozinha
para que o Buffet Monique Benoliel possa operar 100%.
A previsão para que o buffet esteja funcionando com
toda sua capacidade e qualidade será a partir de setembro
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de 2016, após o período dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Alguns avanços estão sendo implementados como o
“consumo/comanda” de cada mesa informatizado que era
uma demanda de todos, maior número de garçons para
atender aos eventos do clube de forma compatível com
o número de participantes, correção de falhas no atendimento e com material de louças, copos e toalhas que estão
sendo ajustados.
A Diretoria da AABB-Rio solicita a paciência de todos durante esta fase de transição, e pede desculpa pelos
transtornos.
Agradecemos a compreensão de todos.
Diretoria da AABB-Rio

FUTSAL - esportes

Conhecendo a K Esportes
Academia de Futsal
A K Esportes promove o Futsal dentro da AABB-Rio
através de sua escola formadora e de sua equipe de competição. Fazemos a iniciação na Escola de Futsal a partir dos
4 anos de idade, quando nossos alunos dão seus primeiros
chutes e aprendem a controlar a bola com os pés, e temos
turmas de idades mais avançadas, até 14 anos, que aprendem a verdadeira dinâmica do jogo.
As Equipes de competição são um outro módulo de
trabalho. Com elas jogamos o Campeonato Carioca, organizado pela Federação de Futsal do Rio de Janeiro, o mais
alto nível competitivo do nosso estado. Temos as equipes
Sub7, Sub9, Sub11 e Sub13. Atualmente, todas estão em
posições que nos classificam para as fases finais do Campeonato Carioca.
Ponte entre Escola e Equipe
É muito importante destacar que fazemos uma ponte
entre Escola e Equipe. Os alunos que se destacam nas turmas da aulas são pinçados para fazerem testes nas equipes. Temos hoje nas equipes 10 atletas que fizeram parte
da nossa escolinha.
Método de Ensino
Nossa forma de ensino é estruturada, baseada em
uma metodologia que mescla treinamentos técnicos e táticos. Seguimos uma rígida programação ao longo do ano,
que inclui testes físicos, eventos temáticos, jogos amistosos, torneios internos e externos, que promovem uma vivência verdadeiramente enriquecedora.

para goleiros. Nossos alunos se divertiram com os movimentos aprendidos e com os jogos apresentados pelo professor.

Amistosos
Realizamos em Junho o Desafio K Esportes. A unidade
AABB-Rio recebeu a escola Pedra de Itaúna para um desafio amistoso. Tivemos por objetivo integrar as unidades K
Esportes, dar a oportunidade para os pais verem seus filhos
em ação e promover uma vivência competitiva de jogo,
fundamental na evolução e aprendizado do esporte.

Resultados do Desafio:
Sub5 - AABB 5 x 5 Pedra de Itaúna
Sub7 - AABB 6 x 7 Pedra de Itaúna
Sub9 - AABB 6 x 4 Pedra de Itaúna
Sub11 - AABB 3 x 2 Pedra de Itaúna
Sub13 - AABB 4 x 8 Pais dos alunos e Professor
Liga Olímpica

Dia do Goleiro
Recentemente a nossa Escola realizou o Dia do Goleiro. Para isso, contratamos o treinador Fábio Sabino, especializado em Goleiros, com passagens por Botafogo e Bradesco, para fazer um aulão especial apenas com exercícios

Julho é o
mês da Liga Olímpica. Faremos um
grande torneio interno, reunindo
todas as unidades
K Esportes (AABB-Rio, Pedra de
Itaúna, Portal do
Bosque e Pinheiro
Guimarães) para jogos competitivos. Os alunos que se inscreverem ganharão uma camisa da equipe que poderá ser
usada como uniforme durante as aulas. Todos os alunos receberão medalhas.
www.aabb-rio.com.br • Julho 2016
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esportes - VÔLEI

COPA CIDADE MARAVILHOSA
Equipe de vôlei da AABB-Rio
Entre os dias 26 e 29 de maio/2016,
a AABB-Rio foi uma das sedes da última
edição da Copa Cidade Maravilhosa, torneio de voleibol promovido pela Federação de Voleibol do Rio de Janeiro que
reúne atletas de todo o Brasil e equipes
dos EUA também.
A Equipe de vôlei da AABB, subiu
ao pódio em todas as categorias que participou, o que é motivo de orgulho para
todos nós. Somos na categoria masculina, medalha de bronze no Mirim, prata
no Infanto e Campeões Invictos no Infantil, título esse conquistado aqui dentro de
casa, na nossa sede Lagoa, com a torcida
de nossos associados, parentes e amigos.
Entre 37 agremiações inscritas e
um publico de mais de 5000 pessoas em
4 dias de competição, o nome da AABB
volta a ser visto como referência na formação de jovens cidadãos e atletas. Estamos falando de garotos entre 11 e 17
anos que ‘vestem a camisa’ do nosso clube e nos enchem de orgulho com exemplos de dedicação, disciplina, respeito, determinação, comprometimento, raça e amor pelo que fazem.
Parabéns aos atletas e à Comissão Técnica pelos excelentes resultados.
Segue um agradecimento ao nosso Presidente Odali
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Cardoso e a toda Vice-Presidência Administrativa, em especial ao VP Esportivo Márvio Sarmento Botelho pelo suporte, apoio e incentivo às nossas equipes. Sem essa visão do
esporte como ferramenta de educação e de notoriedade
ao nosso clube, nada disso teria sido possível.

CINFAABB - esportes

GRAMADO E CANELA
SERÃO SEDES DO CINFAABB 2017

Atletas das equipes da AABB-Rio

O XXII Campeonato de Integração Nacional dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil patrocinado
pela FENABB foi realizado entre os dias 21 e 28 de maio, na
AABB Cuiabá (MT), e contou com 1.100 atletas e outros tantos de participantes familiares dos jogadores.
Foram disputados 117 jogos de futebol; 10 partidas
de voleibol; 10 partidas de truco, 10 de dominó, 13 de buraco, 28 de tênis, 25 de tênis de mesa e 112 de sinuca.
Foi possível presenciar um congraçamento organizado da família Banco do Brasil do qual receberam o testemunho do presidente da FENABB, Rene Nunes, que
declarou: “Ser abebeano é isso aqui e agora. Essa energia maravilhosa desse evento. Vocês todos estão de parabéns por terem feito de mais um CINFAABB este evento de muita alegria, congraçamento, espírito esportivo”.
A delegação da AABB-Rio foi chefiada por Luis Fernando
Almeida e durante a cerimônia de participação a Fenaabb
homenageou nosso atleta supermaster Sidiomar Casado
Lins entregando-lhe um troféu de reconhecimento por
sua participação e seu espírito de incentivador no seio de
sua equipe.
Participaram da cerimônia de encerramento, o presidente da FENABB, Rene Nunes, acompanhado dos vice

Casado recebe troféu das mãos de Haroldo Vieira, ex Presidente da FENABB

-presidentes Jezreel Agra, coordenador do evento, e Pedro
Paulo Campos Magno; presidente da AABB Cuiabá, Newton Fiorenza; vice-presidente do CESABB José Humberto
Carvalho, e o embaixador do esporte Marcelo Negrão
AABB Rio disputou as categorias Master cuja campanha de 2 derrotas,1 empate e 1 vitória foi o suficiente para
manter a posição no grupo de elite. O time Supermaster
perdeu todos os jogos e passou do grupo B para o C, no
ano próximo quando o CINFAABB será realizado nas cidades de Gramado e Canela (RS)..
www.aabb-rio.com.br • Julho 2016
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cultural •

Fotos de nilcea neder

Tarde Indiana
Em 18 de junho fomos presenteados com uma linda
“Tarde Indiana”, organizada pela Professora de Yoga Alice Hargreaves; o evento constou de um show musical do
Grupo Mantra e a apresentação do filme English Vinglish,
que aborda as dificuldades de uma tímida mulher que, sem
inglês, foi morar na Inglaterra. Para encerrar tivemos uma
concorrida feirinha de produtos típicos indianos.
As fotos documentam o belo evento cultural

crônica

O Egoísta
(*) Por João José Pereira
Talvez não viva bem consigo mesmo, travando uma
batalha enorme para afastar todos a qualquer custo. O pioneirismo e a criação são bandeiras perseguidas de forma a
não dar chance a ninguém e que por isso durma leve e solto. E até fale sozinho por que o egoísta tem horror à objeção. Para ele o mais importante é fazer sucumbir o oponente para que obtenha sucesso nos seus argumentos mesmo
que o interlocutor apresente fatos. E é um indignado. Observo em pessoas assim que estão sempre inquietas, distraídas,
olhar fixo e imagino que estejam preparando seus objetivos
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a serem alcançados a qualquer preço. Disse o Mestre Houaiss
: “subordina o interesse dos outros a seus próprios interesses”. Com jeito cuidadoso ele procura ‘enrolar’ os outros para
os submeterem a seus objetivos. Se alguém tentar obstruir,
vai com toda força em cima do algoz. Será que existe alguma coisa que o egoísta possa se corrigir? Será que devemos
rebater com mais vigor para que não se sinta absoluto? Será
que temos de mostrar que o mundo não é só dele? Será que
pensa ser mais inteligente que os outros? Pois bem, os psicólogos precisam arranjar alguma solução para esse comportamento. Pois bem, temos que arranjar um jeito de lidar com o
egoísta para não perdê-lo de vista e estudá-lo mais e melhor
buscando uma possível convivência sem atropelos.
(*) Diretor de Patrimônio e Colaborador da Revista da
AABB-Rio.

Fotos de Carlos Cardoso

• DIA DOS NAMORADOS

O dia 12 de junho na AABB-Rio
foi marcado pela presença de casais
apaixonados que escolheram o nosso Clube para comemorar o Dia dos
Namorados. Aproveitaram o cardápio oferecido pelo novo buffet ouvindo música romântica ao som de Silvia
Chiozzzo. Parabéns aos eternos namorados!!!

José Carlos Moreira de Araújo e Maria Luiza Mendes

Silvia Chiozzo embalando os casais apaixonados

Roberto de Oliveira e Neusa Maria Ribeiro

O almoço servido pelo novo buffet

Presidente Odali Cardoso e Dr.ª Nilcea Neder

Francisco Dutra e Terezinha

Alberto Dellopes e Maria da Glória Lopes

Horácio e Therezinha

www.aabb-rio.com.br • Julho 2016
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REGISTRO

Donativos arrecadados na Festa Junina

Arrecadação de
Donativos
Durante a Festa Junina foram arrecadados nas catracas de acesso 282 Kg de alimentos não perecíveis que serão distribuídos na Paróquia Santos Anjos para os mais necessitados da Cruzada São Sebastião.

Bingo Social
Ganhadores do Bingo de 01.06.2016
Maria de Lurdes - Bolsa
Angela - Kit de O Boticário
Amarita - Jogo de Banheiro, Liquidificador e Kit de O Boticário
Mara - Bolsa
Carmem - Edredom
Solange Antunes - Mixer
Diva - Ferro de Passar
Prêmio de consolação
Zelda - Bolsa
Nadir - Carteira
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VARIEDADES •

POR ACILÉA PINTO DA CUNHA*

Perdão
Sim, não fui fiel. Te traí mais de
uma vez. Por quê? Perguntarás. Talvez
por tua indiferença, tua preocupação
mais com contas do que com afagos.
Tuas inúmeras viagens, Teus compromissos, talvez a monotonia de minha vida, a falta de um objetivo, a ausência
de teus carinhos. Não sei responder o porquê, mas só sei
que fui infiel e me corroia com remorsos, o que não me impedia de repetir os mesmos erros.
De uma coisa tenho certeza: atribuo minhas faltas e
pecados à minha condição, sou um ser que peca sou ser
que não é culpado de suas falhas, sou enfim como todos
nós, um SER HUMANO, falível de erros e crimes.
Jesus perdoou Maria Madalena, assim como tu também, um dia, me perdoarás. Perdoe os meus instintos que
humanos são... TE AMO COM TODA A FORÇA DO MEU CORAÇÂO!!!!
(*) Associada, jornalista e colaboradora da Revista da
AABB-Rio.
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OBITUÁRIO
Antonio da Silva Castro

Registramos com pesar o falecimento do nosso associado Antonio da Silva Castro que exerceu por 9 anos seguidos a Presidência do Conselho Deliberativo da AABB-Rio durante a gestão de Osvaldo Lima, no período de
1978 a 1987. O falecido trabalhou no setor de câmbio
do Banco do Brasil e, logo após sua aposentadoria, levou seus conhecimentos ao Banco Brasileiro Iraquiano.
Em abril de 2008, por seus relevantes serviços prestados,
o Conselho lhe concedeu o titulo de Sócio Benemérito.
Antonio Castro então Presidente do Conselho Deliberativo ao lado de Osvaldo Lima
Presidente da AABB.

Kensin Arashiro

Aos 77 aos de idade, faleceu em nossa cidade, no dia 29 de março de 2016, o nosso
associado Kensin Arashiro, vitima de um AVC e outras complicações. . O sepultamento ocorreu no Cemitério Parque da Colina em Niteroi (RJ). Deixou viúva a Sr.ª Heloísa
Arashiro e três filhos.

José Laert Sbané

Faleceu no dia 10/06 pp em Vitória (ES), o ex-técnico da Natação da AABB-Rio,
Prof. José Laert Sbané, vítima de pertinaz enfermidade. Vários antigos associados
lamentaram o acontecimento relembrando que durante 20 anos à frente das equipes de natação conquistou inúmeros troféus disputado nos campeonatos oficiais
da cidade. Prof. Fábio Sbané, seu filho, é hoje o responsável pela Hidroginástica da
AABB recorda os tempos de glória do pai e confirma a afirmação dos amigos que
Laert deixa imensa saudade pois foi ele que “formou a melhor equipe de natação
da AABB de todos os tempos”. Em memória do falecido, foi rezada missa na igreja
de NS da Paz, em Ipanema, no dia 26/06/2016.
Fábio e José Laert - Filho e pai que juntos representaram o esporte na AABB-Rio

Walter Nery de Miranda

É com imensa tristeza que noticiamos a morte de nosso associado comunitário
Walter Nery de Miranda, ocorrido no Rio de Janeiro, vitima de um acidente que o
levou a hospitalização não resistindo ao delicado tratamento a que foi submetido. Walter era um associado querido que incentivava um grupo de senhoras na
angariação de roupas de bebês para distribuição aos menos favorecidos. Morador do Jardim Guanabara na Ilha do Governador, todo fim de semana reunia na
AABB, sua esposa Sonia Maria Costa de Miranda, sua sogra e outras senhoras na
confecção das roupinhas para distribuição nas creches e participava das programações sociais do Clube.
Saudoso Walter N. Miranda ao lado da esposa
Sônia e da sogra Waldemira
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OBITUÁRIO

JORGE RANGEL DANTAS BRASIL

Sentimos o dever de registrar o falecimento de nosso ilustre associado Jorge Rangel Dantas Brasil, ocorrido no Rio de Janeiro. Brasil, que completou em dezembro passado 82
anos, exerceu em vida gerencias importantes do Banco do Brasil no País e no exterior.
Merecem destaques a gerência da Agência Centro do Rio de |Janeiro; na Direção Geral,
dirigiu a Cacex/Gefin e foi presidente do Banco Brasileiro Iraquiano. Deixa viúva a sra. Teresa Brasil e pranteados os filhos Claudia, Carla e Adriano. Em intenção de sua alma, no dia
6/07 foi rezada missa na \igreja de Nossa Senhora de Copacabana.

JACYR DE LACERDA

Aos 99 anos de idade, completados no dia 1º/01/2016,
JACYR DE LACERDA, poeta
e componente de numerosa família que figura ou figurou nos quadros do funcionalismo do Banco do Brasil,
faleceu no dia 3/07/2016. Em
evento da passagem de ano,
o falecido foi homenageado
na PREVI, como um dos associados aposentados mais
próximos a completar os 100
anos de vida. Autor de várias obras publicadas em nossa
Revista, Lacerda deixa viúva Maria Izabel Cardinot de Lacerda e triste sua filha Henriqueta Lacerda.
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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: Antonio Fontinha: 2541-7813; José Carlos Brandão: 98857-0157;
Luiz Carlos: 99404-4248; 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)

26

REVISTA AABB - RIO • Julho 2016

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

