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NOVOS RESTAURANTES
Um dos dois novos restaurantes
para nossos associados.

VENHAM AO NOSSO BAILE DE
ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE MAIO

EDIÇÃO ESPECIAL

88º ANIVERSÁRIO

COM MUITOS PRESENTES!
NOVO SALÃO NOBRE MODERNO
COM O DOBRO DA CAPACIDADE

AABB-RIO SERÁ A
CASA DO CANADÁ
JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016

BUFFET MONIQUE BENOLIEL NA AABB-RIO
A partir de Junho com os renomados
chefs Pedro e Monique Benoliel.

PALAVRA DO PRESIDENTE

88

Odali Dias Cardoso

a n o s
No mês de maio, quando comemoramos os 88 anos da nossa
casa, preparamos uma edição especial desta revista em que
apresentamos a você associado, razão do nosso trabalho, os
motivos que justificam ser este um feliz aniversário.

4.

Nas finanças, um caixa de R$ 437.000,00, mas com
compromissos a pagar no valor de R$ 280.000,00,
perfazendo um saldo real de R$ 157.000,00. Remanescia
ainda um débito de R$ 358.000,00 junto a FENABB,
oriundo de convênio de cooperação financeira,
celebrado em 13.08.2013. Apesar das significativas
intervenções na área, nos meses restantes do exercício
de 2014, as providências não foram suficientes
para um inevitável déficit financeiro anual de R$
135.636,43, além do débito junto à FENABB, já referido.

5.

Segundo o laudo de autovistoria exigido pela
Prefeitura e realizado pelo arquiteto Claudio Continho
Torres em 29 de Outubro de 2013, nossas instalações
apresentavam 218 não conformidades, algumas com
grau de risco crítico, a serem corrigidas para a obtenção
do laudo complementar exigido pela Prefeitura;

6.

Nossos eventos sociais e culturais estavam esvaziados;

A gestão começou com uma reunião de planejamento
estratégico em que todos compartilharam seus pontos
de vista sobre o clube, formando uma consciência única
a partir da qual estabelecemos diretrizes e metas a serem
atingidas.

7.

O serviço de buffet, mesmo após duas trocas, motivava
muitas reclamações em nossa ouvidoria e contribuía
para o baixíssimo número de locações de nossos
espaços para eventos, significando perda de receita
extraordinária;

Naquele momento diagnosticamos 7 principais problemas:

Portanto, sabíamos que teríamos uma gestão de muito
trabalho pela frente com muitas transformações necessárias
para proporcionarmos ao associado o mais alto nível de
serviços e satisfação, sem jamais onerar o orçamento das
famílias.

Iniciamos o nosso trabalho em 1º de setembro de 2014
em um modelo de gestão solidária, onde os membros do
Conselho de Administração da AABB-Rio desenvolvem
coletivamente todos os projetos de interesse dos associados.
Com este modelo de gestão, cada vice-presidente atua não
só no planejamento relacionado à sua área de atuação,
mas também de uma forma global em todos os projetos
que reúnem colaborações de pessoas com competências
variadas.
Entretanto, todo o trabalho só é possível com a participação
também dos diretores, membros dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal, colaboradores e parceiros.

1.

Número excessivo de colaboradores, em um
organograma de disposição horizontal, com baixa
informatização, resultando em processos de trabalho
ineficientes e de elevados custos de pessoal;

2.

Defasagem
entre
o
registro
do
estoque
(entradas/saídas
do
setor
de
compras)
e
a
contabilidade
pelo
sistema
arcaico;

3.

As páginas desta revista trazem as soluções que temos
implementado.
Boa leitura e um abraço amigo!

Nos contratos, irregularidades na elaboração,
ausência de cláusulas básicas, cobrança ineficiente
de documentos, falta de formalização (atividades
ocorrendo sem contratos) e não acompanhamento de
execução;
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PROGRAMAÇÃO

Departamento Social e Cultural - MAIO 2016
DATA

HORA

EVENTO

LOCAL

01

DOMINGO

13:00|17:00
14:00|17:00

Grupo Desejo Sensual

04

QUARTA-FEIRA

14:00|17:00

Bingo social, venha se divertir

06

SEXTA-FEIRA

20:00|22:00

Jazz Drops apresenta “JOIAS DO JAZZ”

Salão Galeria

07

SÁBADO

20:00|24:00

Grupo boêmio “Telhado Branco”

Salão Galeria

Missa em ação de graças para as mamães, com
apresentação do Coral da AABB.

Salão Granito

11:30

08

DOMINGO

14

Pérgula da Piscina

Recreação infantil – com grupo do “Tio Alex”

Piso Preto

Pérgula da Piscina

13:00|17:00

Venham passar um dia muito especial ao som da banda
Trio Certo, distribuição de refrigerantes, chopp e pipoca

SÁBADO

19:30/21:30
22:00/02:00

Apresentação da Banda “Mio Vacite”

15

DOMINGO

13:00|17:00

Hilton Assunção: voz e teclado

Pérgula da Piscina

18

QUARTA-FEIRA

14:00|17:00

Bingo Social, venha se divertir

Salão Galeria

20

SEXTA-FEIRA

20:00/24:00

Noite da Serenata, venha mostrar seu talento

Salão Galeria

22

DOMINGO

13:00/17:00

Venha passar a sua tarde com a cantora Zoé

14:00/17:00

Recreação Infantil – com o Grupo do ” Tio Alex”

29

DOMINGO

13:00/17:00

Domingo musical com o Grupo DC 3 e Nelsinho

Hall Social

Grande Baile 88 anos da AABB-Rio com “Orquestra Tupy”

Salão Nobre

Pérgula da Piscina

Pérgula da Piscina

PARA CONHECIMENTO
“Criança é a pessoa com até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de idade”. São
direitos fundamentais da criança e do adolescente a proteção à vida, à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso.”
PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL DA JUSTIÇA DO TRABALHO – TST/CSJT – TRT DA 1ª REGIÃO
“Não será permitida a entrada de menores de doze anos nos eventos noturnos, quando houver consumo de bebidas
alcoólicas.”
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Novo Organograma

NOVO ORGANOGRAMA E PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS (PCCS):
O atual organograma da AABB-Rio é excessivamente horizontalizado, dificultando
aos gestores o gerenciamento de seus subordinados.

ATUAL ORGANOGRAMA – HORIZONTALIZADO

NOVO ORGANOGRAMA VERTICALIZADO
A partir do novo organograma, está em aprovação
no Ministério do Trabalho o novo Plano de Carreira,
Cargos e Salários (PCCS), com o objetivo de simplificar
processos, aumentar a eficiência e otimizar os
recursos humanos. Com a nova disposição, mais
moderna e racional, será diminuído o número de
37 funções para 8 cargos, disponíveis em níveis de
subordinação hierárquica.

NOVO ORGANOGRAMA – VERTICALIZADO
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
BENEFÍCIO PARA O CLUBE COM O PLANO DE CARREIRA,
CARGOS E SALÁRIOS (PCCS):

BENEFÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS COM O PLANO DE
CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS (PCCS):

SETEMBRO 2014:
83 funcionários + 4 aprendizes

Maior aproveitamento da capacidade de cada um, possibilidade
de desenvolvimento e de ascensão profissional a partir da
verticalidade do organograma e expectativa de melhores salários.
As diversas parcerias com o clube para serviços como limpeza,
cursos e buffet hoje não recebem o acompanhamento ideal. Faz-se
necessário uma fiscalização permanente do estrito cumprimento
do acordado para preservar ao longo do tempo o interesse do
associado, como se observa a seguir.

ATUALMENTE:
73 funcionários + 4 aprendizes

Contratos Jurídicos - COMPLIANCE
Com o novo organograma, a AABB-Rio terá um setor específico
que desempenhará um papel similar ao das agências reguladoras:
fiscalizar a prestação de serviços públicos delegados a terceiros,
controlar a qualidade e estabelecer regras para os setores.
A partir de junho de 2016, o clube contará com este setor
de contratos jurídicos (compliance), subordinado à gerência
financeira, que será responsável pela padronização e controle
dos contratos, acompanhamento das condições firmadas, além
de promover avaliações periódicas referentes à qualidade dos
serviços prestados.
O termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply,
que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna,
um comando ou um pedido, ou seja, estar em “compliance” é estar

em conformidade com leis e regulamentos externos e internos.
Manter a empresa em conformidade significa atender cláusulas
contratuais firmadas, cumprir normas dos órgãos reguladores,
bem como dos regimentos internos da instituição.
Ao estar em compliance consegue-se também identificar o nível
de qualidade dos serviços e atividades que estão sendo oferecidos
no clube, o que permite corrigir eventuais falhas ou até mesmo
substituir determinada empresa terceirizada que não esteja em
cumprimento com as boas práticas e padrões acordados, sempre
buscando a satisfação do quadro social.

Sistemas Integrados
Em uma modernização administrativa, busca-se também
simplificar os processos de trabalho através da utilização do que
há de mais moderno em tecnologia da informação. Assim, estão
sendo implementados sofisticados sistemas integrados: Nasajon
Sistemas e MultiClubes.

O MultiClubes para especificidades de um clube, tais como
na área de atendimento de secretaria, recebimento, ingresso,
acesso, cartão de consumo, modalidades esportivas, locação, bar/
restaurante, estacionamento, ouvidoria e muito mais, atualmente
em fase de migração de dados.

O Nasajon Sistemas para áreas comuns a todas as empresas
tais como: departamento pessoal, contas a pagar e receber,
contabilidade, compras etc., que está em fase de implementação.
www.aabb-rio.com.br | MAIO 2016
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Aperfeiçoamento do setor de compras:
A partir do Nasajon Sistemas – software de gestão integrada,
isto está sendo corrigido com o aperfeiçoamento do processo
de compras e de almoxarifado no clube, reduzindo o custo de
aquisição dos produtos e de tempo de trabalho dos funcionários.

Antigamente, o setor de compras não recebia a devida atenção
das organizações, entretanto, cada insumo é adquirido através de
um processo deste setor, sendo clara a importância do mesmo. Na
AABB-Rio, conforme citado nos problemas iniciais diagnosticados,
ocorria a defasagem entre o registro do estoque (entradas/saídas
do setor de compras) e a contabilidade pelo sistema arcaico.

A utilização desse sistema no setor de compras garante
transparência e organização nas principais etapas do processo de
compras: solicitação, requisição, pedido e conferência de entrada.
Permite a padronização dos processos, o aumento da
produtividade e a diminuição de custos, o que resulta em
negociações assertivas. O Nasajon Sistemas também identifica
melhores condições em cotações com fornecedores e verifica o
cumprimento dos processos fiscais, administrativos e físicos.

Nova Gerência de Relacionamento:
Com objetivo de atender melhor ao associado, está sendo criada
a Gerência de Relacionamento que será a interface administrativa
do clube com o associado.
Ela engloba o processo de comunicação, identidade visual do clube,
ouvidoria, atendimento ao público, pesquisa de relacionamento,
desenvolvimento de produtos, produção de eventos e captação
de locações gerando mais satisfação e novas receitas para o clube.
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Pesquisa de satisfação da Gerência de Relacionamento

PESQUISA DE RELACIONAMENTO

Linha de produtos AABB-Rio da Gerência de Relacionamento

www.aabb-rio.com.br | MAIO 2016

7

NOVA COBERTURA WIFI/PORTAL/APP
Nova cobertura wifi do clube – Portal de internet e
aplicativo de celular
A conectividade faz parte do dia a
dia das pessoas, seja para buscarem
serviços, lazer ou trabalhar. Assim como
nas residências as pessoas tem internet
de qualidade, na AABB-Rio, “casa do
associado”, elas também terão.
Para isto, foi contratada a empresa
Multirede, referência no setor, que está
instalando uma moderna rede com 30
equipamentos access points para que em
breve haja sinal de internet sem fio (wifi)
gratuito e de altíssima qualidade.
Posteriormente, será criado um Portal de
internet e aplicativo para celular, onde o
associado terá a sua disposição todos os
eventos, atividades e serviços prestados
pela AABB-Rio e seus parceiros.

NOVA REDE WIFI PELA MULTIREDE

EXEMPLOS DO PORTAL DE INTERNET DA PREVI E DO APLICATIVO DE CELULAR DA RIOSHOW.

Coral AABB-Rio 10 anos
O Coral AABB-Rio completa 10 anos no mês de maio, sempre com
apoio do clube e patrocínio da FENABB, e ao longo desta década
tem participado brilhantemente de eventos internos, como Natal,
Dia das Mães, Dia dos Pais, e também tem levado e elevado o
nome da associação em apresentações externas, atendendo aos
inúmeros e constantes convites.

Não perca no dia 07 de maio, no Salão Nobre a
comemoração dos 10 anos do Coral AABB-Rio no
12º Encontro de Corais!
Parabéns aos coralistas, orgulho da AABB-Rio!
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Apresentação do Coral AABB-Rio no Encontro de Corais na Cidade das
Artes (05 de setembro de 2015)

Eventos

PROJETOS SOCIAIS E CULTURAIS

No início, com o orçamento bastante limitado, coube ao departamento social e cultural, com entusiasmo e
criatividade, voltar a organizar eventos que contassem com a presença de um bom público, devolvendo aos
associados a sua opção de lazer na AABB-Rio.

Baile de Aniversariantes – Noite Gaúcha
(27 de março de 2015)

Novo evento – Noite da Serenata
(11 de junho de 2015)

Flashback Jovem Guarda
(17 de julho de 2015)

Flashback Noite de Halloween – festa infantil
(16 de outubro de 2015)

Baile de Aniversariantes – Noite Portuguesa
(30 de outubro de 2015)

Pão & Linguiça com a Banda Novo Tom
(26 de março de 2016)

www.aabb-rio.com.br | MAIO 2016
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PROJETOS SOCIAIS E CULTURAIS

Além deste modelo tradicional na parte de eventos, iniciou-se
um modelo de parcerias em que renomados produtores realizam
eventos nos espaços, pagando aluguel e ofertando benefícios aos
associados.
Um exemplo bem sucedido disto foi Festa Rio Sunset Paixão de
Carnaval, da produtora Scheeeins de São Paulo, considerada uma
das melhores do carnaval carioca 2016, tendo tido 2.200 pessoas
presentes, esgotando ingressos comercializados no último lote
a R$ 1.000,00 (masculino) e R$ 500,00 (feminino), que incluíam
alimentos e bebidas.
A AABB-Rio recebeu R$ 45.000,00 de aluguel e os associados
adquiriram seus convites por R$ 200,00 (masculino) e R$ 150,00
(feminino).
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Eventos

Viagens turísticas

PROJETOS SOCIAIS E CULTURAIS

A AABB-Rio vem organizando diversas viagens turísticas
em parcerias de tradicionais agências de turismo, visando
proporcionar ao associado passeios agradáveis e com valores e
prazos de pagamento atrativos.
Em geral, os roteiros são sugeridos pelos próprios associados,
e cabe às vice-presidências social e cultural realizarem o
planejamento das viagens junto às agências de turismo.
Dentro desta programação turística já foram visitados locais:
Aparecida do Norte, São Lourenço, Campos do Jordão, Gramado
e Águas de Lindóia.
A intenção é de em breve serem realizados roteiros internacionais,
criando o projeto “AABB-Rio pelo mundo”. Contudo, devido
a desvalorização da nossa moeda, estamos aguarda-se um
momento mais oportuno.

www.aabb-rio.com.br | MAIO 2016
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Em breve será realizada na AABB LAGOA, oficina gratuita de
jogos e exercícios usados na maior Academia de Ginástica para o
Cérebro da América Latina - Supera Ginástica para o Cérebro, que
já completa 10 anos de sucesso.

respeitando suas condições pessoais, as turmas do Supera são
formadas por faixa etária, sendo possível ingressar no método
à partir dos 05 anos de idade e usufruir do mesmo em qualquer
tempo, em especial na terceira idade.

A oficina será voltada para o público adulto, apresentando as mais
recentes afirmações da neurociência sobre a modificabilidade do
cérebro diante de novos estímulos, onde a metodologia Supera
se baseia e os benefícios obtidos com a prática da estimulação
constante através da ginástica cerebral. Serão utilizados jogos
estimulantes e desafiadores.

O objetivo do método Supera é estimular e fortalecer habilidades
cognitivas como memória, atenção, raciocínio lógico,
concentração, velocidade de raciocínio, criatividade e outras além
das sócio-emocionais como administração de emoções, controle
de impulsos, otimismo e empatia, melhorando as condições de
aprendizado, de desempenho profissional e de qualidade de vida.
Não perca essa oportunidade de descobrir uma forma inovadora
e incrível de imprimir ainda mais sucesso a sua vida pessoal e
profissional.

Com uma metodologia lúdica e prazerosa, onde cada participante
tem a oportunidade de desenvolver suas potencialidades

A data será divulgada em breve e os convites também estarão disponíveis na portaria do clube.

Supera Botafogo - 2537 8083
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PROJETOS ESPORTIVOS

Cursos
Seguindo o modelo de parceria que possibilitou a vinda da
Academia PróQuality há 4 anos atrás, que não conta com recursos
do clube, a AABB-Rio firmou novos convênios com renomados
profissionais para receber investimentos e oferecer ao associado
atividades de excelência no esporte, a se somarem com os já
existentes.
Chegaram nesta gestão os seguintes parceiros: Escolinha Guga de
Tênis, Centro de Treinamento Falcão 12, Academia de Lutas Fitness
Fighter Center, além do fortalecimento com a EVB – Escola de Vôlei
Bernardinho.

ESCOLINHA GUGA DE TÊNIS:
Em junho de 2015, a AABB-Rio através do professor Regnier de
Azevedo passou a sediar a Escolinha Guga de Tênis do grande
atleta Gustavo Kuerten, o “Guga”, maior tenista brasileiro, tendo
conquistado 20 títulos simples e 08 títulos de duplas, ex-número 1
do mundo (43 semanas como o número 1 do mundo).
A Escolinha Guga de Tênis tem como objetivo promover a
iniciação e o desenvolvimento do Tênis para crianças até 04 a 10
anos de idade de forma lúdica, e com metodologia diferenciada.
E é justamente nessa faixa etária que reside o maior potencial de
aprimoramento do talento da criança e da aquisição de habilidades
motoras, cognitivas e afetivas para a prática do esporte.

Matrículas abertas

Guga e o professor Regnier de Azevedo
03 de dezembro de 2015 – evento em comemoração
dos 15 anos que Guga se tornou nº 1 do mundo

Guga e o professor Regnier de Azevedo
20 de fevereiro de 2015 – Rio Open 2016

aula da Escolinha Guga de Tênis
(23 de março de 2016)
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PROJETOS ESPORTIVOS

Cursos

EVB – ESCOLA DE VÔLEI
BERNARDINHO E PISO TARAFLEX
Em agosto de 2015, a AABB-Rio avançou na parceria com a EVB
– ESCOLA DE VÔLEI BERNARDINHO, comandada por Bernardo
Rezende, o Bernardinho, ex-jogador de voleibol e atual técnico da
seleção brasileira de voleibol masculino.
A Escola de Vôlei Bernardinho oferece aulas de minivôlei 1,2 e
4x4 a partir dos 07 anos, com serviço personalizado, adequado
às necessidades de cada pessoa e metodologia dividida em
três momentos: (1) aquecimento e aperfeiçoamento da técnica
individual, (2) desenvolvimento da tática de jogo, e (3) o jogo
propriamente dito.

Piso Taraflex no Ginásio AABB-Rio

Como consequência da parceria investiram R$ 160 mil para
custeio do moderno piso Taraflex do Ginásio AABB-Rio. O piso
Taraflex é emborrachado, possuindo mais aderência e dificultando
escorregões, é utilizado em competições de alto nível como nas
Olimpíadas. Um dos seus grandes diferenciais é melhorar a
performance dos atletas, gerando menor probabilidade de lesões
devido a uma diminuição do impacto.

CENTRO DE TREINAMENTO
FALCÃO 12
Em março deste ano, a AABB-Rio passou a sediar o Centro de
Treinamento Falcão 12, do craque da seleção brasileira de Futsal,
Falcão, eleito pela FIFA por quatro anos, como melhor jogador de
futsal do mundo (2004, 2006, 2011 e 2012), medalha de ouro nos
Jogos Pan-Americanos do Rio e bi-campeão mundial pela seleção
brasileira.
O Centro de Treinamento Falcão 12 oferece aulas e treinamento
nas modalidades de Futsal e Futebol Society para crianças e
jovens de 05 a 17 anos de idade, com metodologia moderna, seja
nos aspectos técnicos, didáticos e pedagógicos, desenvolvendo
programas específicos para cada faixa etária, havendo
acompanhamento contínuo do trabalho realizado.

Centro de Treinamento Falcão 12 – Sub 13 e Sub 15
(março de 2016)
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Academia

Espaço da academia de lutas Fitness Fight Center

ACADEMIA DE LUTAS FITNESS
FIGHTER CENTER
A consagrada academia de lutas no clube, Brazilian Top Team,
mundialmente conhecida por treinar atletas que disputam o MMA
(Mixed Martial Arts) agora é Fitness Fight Center.
Um moderno espaço que oferece Jiu Jitsu, Wrestling, Judo
infantil, Boxe, Muay Thai, Funcional e Crossfight sob o comando
dos professores Murilo Bustamante, ex-campeão do UFC dentre
outros títulos no Jiu Jitsu, e Chico Salgado preparador físico com
grande destaque no cenário esportivo carioca, conhecido como “o
queridinho dos famosos”.
Espaço da academia de lutas Fitness Fight Center

Professor Murilo Bustamante com o grande chef
de cozinha Alex Atala

Professor Murilo Bustamante com o cantor
Marcelo D2

Professor Chico Salgado com as atrizes Grazi
Massafera e Ana Lima
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Competições

PARTICIPAÇÕES EM COMPETIÇÕES
Na AABB-Rio retomou a prática do esporte de alto rendimento
nas categorias de base no voleibol masculino. As categorias Mirim
(13 anos), Infantil (entre 14 e 15 anos) e Infanto-Juvenil (entre 16
e 17 anos) disputam torneios da Federação de Voleibol do Rio de
Janeiro e outras competições como Campeonato Mineiro, Copa
Cidade Maravilhosa, Taça Paraná e etapas de Vôlei de areia, já
tendo conquistado os seguintes títulos:
- MIRIM: campeão do Torneio Início 2015, campeão da Copa
Cidade Maravilhosa 2015, campeão da taça Paraná 2015, campeão
Estadual 2015.

Equipe Infantil vice-campeão Copa Cidade Maravilhosa 2015

- INFANTIL: 3º lugar no Torneio Início 2015, vice-campeão da Copa
Cidade Maravilhosa 2015, 2º lugar da Taça Paraná 2015, 3º lugar no
Campeonato Estadual 2015
- Resultados de Avaliação em 2015 (FMV): campeão Regional AR6
Sub 15, campeão Regional AR6 Sub 16, campeão Estadual Sub 16.

Equipe Infanto-Juvenil – 2016

16 REVISTA AABB-RIO | EDIÇÃO ESPECIAL 88 ANOS

Competições

PROJETOS ESPORTIVOS

PARTICIPAÇÕES EM COMPETIÇÕES
O CLUBE TAMBÉM PARTICIPA DE COMPETIÇÕES EM OUTRAS
MODALIDADES COMO:
VOLEIBOL MÁSTER: Equipe feminina Máster disputando
Campeonato Brasileiro em Saquarema;
FUTEBOL SOCIETY: Equipe Máster e Super Máster disputando
CINFAABB;
FUTSAL: Copa Craques Carioca e Torneio Judaico;

NATAÇÃO: Competições da Federação Aquática do Rio de Janeiro,
Rei e Rainha do Mar, Campeonato Sul americano, Pan-americano
Máster, Campeonato Estadual de Inverno Máster e Pré-Máster e
outras competições a nível nacional;
SINUCA: Campeonato Estadual da Federação de Sinuca e Bilhar
do Estado do Rio de Janeiro nas categorias bronze e prata, além
de diversas competições no âmbito nacional;

BASQUETEBOL: Torneio Basqueteduca e amistosos entre colégios;
TAEKWONDO: 500 atletas de 54 academias de todo país
participando do Meeting de Taekwondo que ocorre anualmente;

10º Meeting de Taekwondo do Estado do Rio de Janeiro
(28 de setembro de 2014)

XADREZ: Campeonatos da Federação de Xadrez do Estado do Rio
de Janeiro.

Divertido Torneio de Tênis de Carnaval (31 de janeiro de 2016)

Os 4 primeiros colocados na seletiva carioca do Campeonato Estadual de Snooker 2016, categoria Masters 40 — 1ª etapa — Semifinais e Final com
membros da Diretoria da AABB-Rio (23 de abril de 2016)
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Recursos Energéticos

RECURSOS ENERGÉTICOS – AQUECIMENTO DE ÁGUA
Sobre o consumo de gás a AABB-Rio está em fase de assinatura de contrato com a empresa Gás Natural Serviços S/A para aquecimento de
água das piscinas e chuveiros através de energia solar, reduzindo significativamente o consumo de energia do clube, conforme é possível
observar pelos dados abaixo:

CONSUMO DE GÁS NO ANO 2015
1. Aquecimento das 2 piscinas, de maio a novembro/2015 = R$ 214.46032
2. Aquecimento de águas de consumo (vestiários - chuveiros) = R$ 61.827,75
Total do consumo ................................................R$ 276.288,07 (R$ 23.024,00 mensais)
Segundo a Gás Natural Serviços S/A: “O sistema solar projetado possui as melhores condições possíveis para o seu funcionamento, com
isso a economia mínima projetada é de 50%, mas com resultados esperados de até 90% de economia.”

Sistema
- Vida útil de até 30 anos;
- Instalado em mais de 900 empresas dentre as quais, algumas das
maiores do país;
- O clube não terá custos com aquisição de outros equipamentos;

Investimento
120 parcelas de R$ 4.200,00 + R$ 896, 00 (manutenção)
Total mensal: R$ 5.096,00

Consumo + investimento mensal
R$ 7.398,40 a R$ 16.608,00
Ou seja, 27,86% até 67,66% de economia
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Sistema de aquecimento de água através de energia solar.

RECURSOS ENERGÉTICOS –
ILUMINAÇÃO DE LED
Sobre o consumo de energia, a AABB-Rio optou em reduzir seus
custos através da substituição gradativa de lâmpadas tradicionais
pela iluminação de LED cujo os principais benefícios são:
- Eficiência: as lâmpadas de LED emitem muito mais luz, utilizando
muito menos energia (watt), por exemplo, pode-se substituir uma
lâmpada fluorescente compacta de 15w por uma lâmpada de LED
de apenas 7w, sem perder a eficiência da iluminação;
- Durabilidade: a vida útil de uma lâmpada de LED pode alcançar
até 50 mil horas;
- Resistência: diferente das demais lâmpadas que utilizam
filamentos metálicos, descarga de gases, radiação de raios
ultravioletas e vidro, nas lâmpadas de LED a tecnologia utilizada
permite uma lâmpada mais robusta e resistente a impactos,
vibrações, variações de temperatura;
- Não emitem calor: como não possuem raios infravermelhos a
quantidade de calor emitida é mínima, o que evita o aquecimento
dos ambientes, economizando no uso do ar condicionado.

RECURSOS HÍDRICOS
Sobre consumo de água, a AABB-Rio após diversas possibilidades
e parceria, escolheu reduzir o consumo de água por meio da
instalação de arejadores nos chuveiros e torneiras do clube,
diminuindo até 50% o consumo de água, pois os mesmos
introduzem bolhas de ar que mantém a sensação de volume para
o usuário evitando desperdício de água.
Está sendo elaborada uma nova rede coletora de esgoto para
o clube, pois se observou a contaminação da rede pluvial pela
CEDAE, através da qual se pretende construir uma cisterna de
armazenamento desta água pluvial para reuso.

Arejadores
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Casa do Canadá - Jogos Olímpicos RIO 2016

NOVOS PROJETOS

NÚMERO DE LOCAÇÕES DOS SALÕES POR ANO:

A AABB-Rio possui algumas das melhores instalações esportivas
do Rio, razão pela qual teve o interesse dos renomados parceiros
já citados. Entretanto, diferente de alguns clubes que chegam a
existir somente pela sua parte social, com restaurantes e ambientes
de qualidade, a AABB-Rio carece de benfeitorias nesta área que
permitam ao associado vir ao clube um dia, por exemplo, com o
único propósito de fazer refeições ou mesmo de comemorar o seu
aniversário, o que hoje faz em estabelecimentos externos.
Esta deficiência também tem consequências financeiras
importantes, pois enquanto muitos clubes rentabilizam seus
espaços por meios de locações para eventos ao ponto de
dependerem destas receitas extraordinárias para manterem o seu
funcionamento, a AABB-Rio não explora o seu potencial e depende
quase exclusivamente das receitas ordinárias de mensalidades, o
que hoje inviabiliza grandes obras como as do passado.
Este quadro se agravou com as duas últimas substituições do
buffet. Em 2016, as receitas com locações são de inexpressivos R$
8.000 (Salão Nobre) e R$ 14.150,00 (Salão Margarida).

Clé D’Or Buffet LTDA substituído pelo Follies Bar LTDA em Junho/2013.

No passado, os funcionários do Banco do Brasil tinham salários
mais elevados e esta localidade, o Leblon, não era tão nobre. Hoje,
os salários são menores e o Leblon é o metro mais caro do Brasil,
alternância que nos permite concluir que o caminho é buscar
performance na rentabilização de nossos espaços.

CASA DO CANADÁ – JOGOS
OLÍMPICOS RIO 2016
A primeira oportunidade para implementação desta estratégia
decorre dos Jogos Olímpicos de 2016.
Em 2010, a AABB-Rio iniciou o trabalho de divulgação das suas
instalações junto ao Comitê Organizador Rio 2016, buscando
um vantajoso contrato de locação com os comitês olímpicos
participantes.
Este esforço foi recompensado com a AABB-Rio sendo um dos 6
clubes a sediar uma casa olímpica, após longa negociação com
o Comitê Olímpico Canadense, a “Casa do Canadá” existirá no
período de 01 a de julho a 26 de agosto de 2016.
A Casa do Canadá servirá como um espaço para receber os
membros da equipe olímpica canadense, suas famílias e amigos,
patrocinadores Olímpicos, de esportes e governos parceiros, bem
como convidados especiais, nacionais e internacionais. Também
será um centro para os principais meios de divulgação e de mídia
do Time Olímpico do Canadá, incluindo a celebração de atletas
medalhistas, divulgação de relatórios diários, entrevistas etc.
Em contraprestação pela cessão, uso e ocupação da área da sede
social, o Comitê Olímpico do Canadá pagará R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de Reais) incluídos todos os impostos, tributos, tarifas
bancárias e quaisquer outras taxas, da seguinte forma:
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- 40% do valor total, sendo R$ 800.000,00 (oitocentos mil Reais) até
15 dias após a assinatura do contrato (já recebido);
- 40% do valor total, sendo R$ 800.000,00 (oitocentos mil Reais)
pago no dia 01 de março de 2016, ou em até 15 dias após a
conclusão de todas as obras, reformas e reparos a ser empreendido
pela AABB-Rio, o que ocorrer por último (já recebido);
- 20% do valor total, sendo R$ 400.000,00 (quatrocentos mil Reais)
até 26 de agosto de 2016 (valor de retenção) que será pago só
após a AABB-Rio satisfazer todas as obrigações do contrato.
Esta receita significativa permitirá ao clube investimentos em
obras de melhorias e manutenção, além do desenvolvimento de
novos projetos.
Diferente de outros clubes, a AABB-Rio não será fechada
exclusivamente para o Canadá, pois há o intuito de proporcionar
ao associado, além da utilização do seu clube, "experiências
olímpicas" e de construção de relações de amizade entre os
membros do clube e a delegação canadense.
No dia 28 de fevereiro atendendo ao disposto no contrato, o
Comitê Olímpico do Canadá ofereceu duas clínicas esportivas
dirigidas por seus treinadores, de Vôlei e Basquete.

Clínicas Esportivas de Vôlei e Basquete
(28 de fevereiro de 2016 – Ginásio AABB-Rio)
Vistoria do Comitê Olímpico Canadense
(vistoria das obras – Março/2016)

Vice-presidente de patrimônio George Neder , então vice-presidente
de Esportes, em reunião no Comitê Organizador Rio 2016 divulgando a
AABB-Rio para os comitês olímpicos. (Maio/2011)

Casa do Canadá nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012

Entre 14 locais que servirão de “Casas” para as delegações olímpicas no
Rio de Janeiro, AABB-Rio está entre um dos 6 clubes escolhidos.
(Jornal O Globo – 03 de abril de 2016)

Vistoria do Comitê Olímpico Canadense
(início das obras – Dezembro/2015)

Vistoria do Comitê Olímpico Canadense
(vistoria das obras/cozinha conclusa – março/2016)
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BENCHMARKING

CONHECENDO NOSSOS CONCORRENTES PARA ELEVAR A QUALIDADE!
Nos meses de Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015, para se posicionar neste novo
mercado, a AABB-Rio realizou um estudo de benchmarking com 20 de seus maiores
correntes. O benchmarking é um processo de comparação de produtos, serviços e práticas
empresariais, e é um importante instrumento de gestão para as empresas.

FORAM VISITADOS OS SEGUINTES LOCAIS:
•BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS;
•CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO;
•CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA;
•CLUBE DOS MARIMBÁS;
•CLUBE MILITAR (SEDE LAGOA);
•CLUBE MONTE LÍBANO;
•COSTA BRAVA CLUBE;
•FLUMINENSE FOOTBALL CLUB;
•GÁVEA GOLF AND COUNTRY CLUB;
•IATE CLUBE RIO DE JANEIRO;
•ITANHANGÁ GOLF CLUB;
•JOCKEY CLUBE BRASILEIRO;
•LEME TÊNIS CLUBE;
•MAM – MUSEU DE ARTE MODERNA;
•MARINA BARRA CLUBE;
•MIRANDA;
•PAISSANDU ATLÉTICO CLUBE;
•RIO SCENARIUM;
•SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA;
•VIVO RIO.
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LOCAIS QUE NÃO FORAM POSSÍVEIS
VISITAR:
•CLUBE DOS CAIÇARAS;
•CLUBE NAVAL PIRAQUÊ;
•RIO DE JANEIRO COUNTRY CLUB;
•CÍRCULO MILITAR DA PRAIA VERMELHA

BENCHMARKING

NOVOS PROJETOS

Foi realizado um relatório de visita técnica em cada um dos 20 locais visitados,
sendo avaliados:
DADOS DO LOCAL
- Nome do local;
- Endereço;
- Responsável;
- Contato telefônico;
- Contato de e-mail;
- Existe site do local;
- O site oferece serviço de aluguel do local;
- Data da visita e turno;
- Buffet exclusivo;
- Estacionamento;
- Serviço de valet;
- Gerador de energia;
- Montagem.
ATENDIMENTO:
- Nome do colaborador;
- Função do colaborador;
- Descrição do atendimento;
- Avaliação do atendimento;
- Recomendaria o espaço.
REGISTROS:
- Fotos;
- Plantas;
- Status do relatório de visita técnica.

AVALIAÇÃO DO ESPAÇO:
- Nome do espaço;
- Valores.
PARTE EXTERNA:
- Localização;
- Descrição do espaço (fachada, parte interna...);
- Acesso ao espaço;
- Acesso a pessoas especiais
PARTE INTERNA:
- Capacidade de pessoas, dimensões;
- Palco;
- Camarins;
- Ar condicionado;
- Banheiros no espaço, banheiros para pessoas especiais;
- Vestiários no espaço, vestiários para pessoas especiais;
- Fraldário;
- Cozinha junto ao espaço;
- Recurso multimídia;
- Equipamentos de iluminação;
- Equipamentos de sonorização;
- Cadeiras, mesas, mobiliários;
- Toalhas.

Com esse estudo foi possível verificar as deficiências do clube.
Uma conclusão importante é que os valores de aluguel dos poucos salões de grande capacidade existentes, tais como Miranda (600
pessoas), Iate Clube Brasileiro (700 pessoas), Jockey Clube Brasileiro (1.500 pessoas – Tribuna C), Botafogo Futebol e Regatas (800 pessoas),
Costa Brava Clube (980 pessoas), Clube Monte Líbano (1.200 pessoas) e Vivo Rio (1.700 pessoas) são desproporcionalmente superiores, e
que a AABB-Rio necessita expandir o Salão Nobre caso queira participar deste mercado.

CONTRATO NOVO BUFFET – MONIQUE BENOLIEL
Durante o benchmarking observou-se que os melhores salões
tinham como importante fator de atração excelentes serviços de
buffet.

(Marcelo Torres), e por fim, assinou-se contrato com a Monique
Benoliel.

Sempre através de parcerias, o clube iniciou conversas com
prestigiados proprietários de restaurantes, tais como: Porcão (Sr.
Valdir Mocellin – ex-sócio e criador da rede), Gula-Gula (Sr. Pedro
de Lamare), Fogo de Chão (Jandir Dalberto), Giuseppe e Laguiole

A empresária e chef Monique Benoliel se interessou pelo projeto, e
conforme se observa no contrato, atendeu a todas as expectativas
no clube para a partir de junho oferecer o mais alto nível de
serviços para o associado da AABB-Rio e juntos trazerem muitas
receitas para o clube.
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Monique Benoliel

Quem é Monique Benoliel:
“Há duas semanas, um quadro pregado na parede mostrava
os 23 trabalhos agendados até o Carnaval. A lista ia da ceia
de Natal na casa do procurador de Justiça Márcio Mothé
ao cardápio de quatro camarotes na Marquês de Sapucaí.
Responsável também pela bebida e pela comida servidas
nos bastidores das duas últimas edições do Rock in Rio, em
2011 e 2013, da Jornada Mundial da Juventude e da Copa
do Mundo, a banqueteira Monique Benoliel está por trás dos
principais eventos de grande porte da cidade. Só nesta quarta
(31), durante a noite da virada, sua equipe comandará oito
festas simultâneas de réveillon, uma delas em Angra dos Reis.
Ao todo, serão elaborados 40 000 canapés e 16 000 pratos
para alimentar 4 000 comensais. “Não há ninguém no Rio
preparado para atender a esse volume como nós”, afirma, sem
falsa modéstia.
Sua estrutura, de fato, impressiona. Num imóvel de 300 metros
quadrados na Barra, o Q.G. da chef Monique, ela mantém
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uniformes, utensílios, fornos, câmaras frigoríficas e louças com
autonomia para atender até 800 pessoas. Pode não parecer,
mas é pouco para quem produz uma média de sessenta eventos
por mês e já chegou a alimentar 25 000 comensais num único
dia — isso foi durante a inauguração do New York City Center,
em 1999. Trabalham no bufê 25 funcionários fixos, chefiados
no estilo linha-dura por Monique. “Ela é um tanque de guerra.
Fica atenta aos mínimos detalhes, é muito severa e distribui
bronca quando é preciso”, diz Pedro Benoliel, um de seus três
filhos e braço-direito no negócio. Não poderia ser diferente. É
preciso pulso firme quando sob sua responsabilidade chegam
a trabalhar 900 pessoas ao mesmo tempo, como aconteceu
durante a Jornada Mundial da Juventude, no ano passado. Na
ocasião, ela enfrentou um dos maiores momentos de stress de
sua carreira. Às pressas, por causa das chuvas e da mudança
do local do evento, teve de contratar doze caminhões para
transportar de Guaratiba a Copacabana tudo o que havia sido
preparado”. (reportagem Veja Rio, 26 de dezembro de 2014)

Novo Buffet

“Monique foi contratada pela produtora de eventos Dream
Factory para ser a chef oficial da JMJ. Com ela, está a missão
sagrada de alimentar não apenas o Papa argentino, como a
comitiva de 800 pessoas que virá com ele — entre arcebispos
e cardeais. Durante o evento, ela vai comandar uma equipe de
400 pessoas e será responsável por 52 mil refeições, num total

NOVOS PROJETOS

de 24 toneladas de comida. Apesar de a jornada durar apenas
cinco dias, o trabalho da chef será de um mês: além do alto
clero, seu bufê vai servir todos os funcionários envolvidos na
produção que atualmente ergue o Campus Fidei (nome com o
qual foi batizado o terreno de Guaratiba).”
(reportagem O Globo, 10 de julho de 2013)

“Filho de peixe, Pedro Benoliel relutou em seguir o DNA
gastronômico da família - sua mãe, a chef Monique Benoliel,
é uma das mais queridas e respeitadas do meio. Foi depois
de servir o exército israelense e conseguir por lá um emprego
como cortador de carne em uma churrascaria brasileira - “Por
meus próprios méritos”, ele frisa - que ele tomou gosto pela arte
de cozinhar. Ao voltar ao Brasil, passou a levar a gastronomia
a sério e deu expediente na cozinha de restaurantes estrelados
do Rio como Zazá Bistrô e Le Pré Catelan e depois, não teve
jeito: foi trabalhar com a mãe. “Sou muito orgulhosa do
caminho que ele traçou, do olhar dele para a boa e autêntica
culinária”, diz a mãe coruja. Pedro completa: “Nunca quis ser
chef de restaurante estrelado, é mais fácil me ver na cozinha
de um boteco, gosto de comida boa e bem feita”, afirma.”
(reportagem Revista Época, 07 de agosto de 2015)
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Bate bola rápido com Monique:

Monique Benoliel

Pedro e Monique Benoliel

1 - Como começou sua carreira na área gastronômica?
Monique: Iniciei minha carreira quando nasceu meu terceiro filho
e fiz um lindo Brit Milá para ele. Em seguida, as pessoas queriam
saber quem eu havia contratado e foi aí que começou meu grande
desafio. Decidi iniciar o Buffet Monique Benoliel.

6 - Os funcionários do buffet anterior serão aproveitados?
Monique: Farei uma avaliação de cada funcionário, os que se
encaixarem dentro do padrão de atendimento e qualidade do
Buffet Monique com certeza vamos chamá-los para fazer parte de
nossa equipe.

2 - O seu filho Pedro se tornou um grande chef, como vocês
dividem a cozinha, e como é trabalhar em família?
Monique: Trabalho com Pedro com muita sintonia. Hoje ele
é um chef extremamente conceituado e respeitado no meio
gastronômico. Ele estudou gastronomia, trabalhou um ano em
Paris e depois fez mais 1 ano de curso em Barcelona. Hoje cuido da
parte comercial e Pedro é quem comanda nossa cozinha.

7 - O quê os associados podem esperar do novo buffet?
Monique: Quando o restaurante estiver pronto teremos um buffet
onde os associados poderão ter o buffet Monique com um preço
totalmente de acordo com o mercado justo.

3 - Quais foram os eventos mais importantes que você fez, e para
quem teve mais prazer em cozinhar?
Monique: Já atendi a todas as celebridades que você possa
imaginar. Desde o Papa aos Reis da Espanha. O mais honroso com
certeza foi o Papa.
4 - Nestes anos todos trabalhando com buffet, tem alguma história
curiosa?
Monique: As historias do buffet serão um dia contadas em um
novo projeto que tenho em mente de escrever um livro .
5 - A AABB-Rio será a base da Monique, de onde comandará o
buffet?
Monique: Com certeza, minha base e meu escritório será dentro
da AABB-Rio.
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8 - O clube espera aumentar bastante a sua receita com locações
de salões. Qual a sua expectativa para o número de eventos que
conseguirá realizar juntos com a AABB-Rio por ano?
Monique: Após a reforma do salão a expectativa é de desenvolver
um trabalho de união junto a secretaria de eventos, e com meu
relacionamento tenho certeza que além de ser o salão mais belo
do Rio de Janeiro, teremos uma agenda repleta.
9 - Os associados, funcionários e terceirizados podem ficar
despreocupados quanto aos preços?
Monique: Infelizmente se criou um mito em relação ao Buffet
Monique Benoliel de ser caro. Fiquei famosa, mas não perdi em
momento algum minha simplicidade e coerência com os preços.
Queremos os sócios felizes!!!
10 - Qual mensagem final para os associados neste primeiro
contato?
Monique: Espero ser recebida de braços abertos por todos vocês
e que juntos possamos nos tornar mais fortes.

Abaixo seguem os principais pontos dos contratos, que foram acompanhados e aprovados
integralmente por membros dos 3 poderes do clube: Conselho de Administração, Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal.
PRINCIPAIS PONTOS DO CONTRATO COM O BUFFET
MONIQUE BENOLIEL:

PRINCIPAIS PONTOS DO CONTRATO PARA O RESTAURANTE
CHARBON ROUGE:

1. O Buffet Monique Benoliel oferecerá aos associados de terça a
domingo serviços de buffet a preços diferenciados e acessíveis ao
orçamento médio das famílias dos associados;

1. O Restaurante do grupo da chef Monique Benoliel, denominado
Charbon Rouge, terá área aproximada de 500m² (térreo) e mais
100m² (em pavimento superior a ser edificado), com entrada
principal independente atendendo aos sócios e público externo;

2. O Buffet Monique Benoliel abrange contrato exclusivo apenas
para Salão Nobre, excluindo espaços como o Salão Margarida,
Churrasqueiras etc., onde os associados poderão contratar
terceiros;
3. O Buffet Monique Benoliel atuará de forma solidária para a
promoção de eventos no Salão Nobre, respeitando a agenda de
eventos do clube;
4. Será implementado um serviço de manobrista, gratuitamente,
para conforto dos associados e aumento da capacidade do
estacionamento, que hoje é de:
Térreo (frente do clube): 24 vagas + 01 carga e descarga
Piso superior (rampa atual): 74 vagas
Piso superior (rampa nas 2 quadras de tênis): 56 vagas
Total: 154 vagas
5. O Buffet Monique Benoliel está investido R$ 1.800.000,00 (um
milhão e oitocentos mil Reais) para reforma da Cozinha, Vestiário e
Salão Nobre, que está sendo pago em 06 parcelas de R$ 300.000,00
(trezentos mil Reais). Já foram recebidos R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil Reais);
6. O Buffet Monique Benoliel está investindo R$ 800.000,00
(oitocentos mil Reais) para aquisição e implantação de
equipamentos de cozinha, inclusive a serem disponibilizados para
o Comitê Olímpico Canadense durante os Jogos, obrigatoriedade
assumida pela AABB-Rio.

Planta de onde ficará o futuro restaurante Charbon Rouge (Salão Granito)

2. Qualquer benfeitoria, modificação ou construção deverá ter
autorização expressa da AABB-Rio, não sendo os cessionários
indenizados após o término do contrato;
3. O valor pago pela cessão de uso do espaço do restaurante será
de R$ 40.000,00 (quarenta mil Reais) ou 5% do faturamento bruto
do restaurante, se esse percentual for superior ao valor da cessão
ora fixado;
4. Responsabilidades e condutas por parte da cessionária: os
imóveis objeto do contrato destinam-se exclusivamente para os
fins estipulados, ficando proibida qualquer outra destinação ou
utilização, e desde já se comprometem os cessionários ao bom
funcionamento dos espaços, dando o máximo de excelência no
padrão de seus serviços, preservando a boa conduta, obrigando
se a atender às normas da vigilância sanitária, a não prejudicar
o sossego, bom nome, higiene, estética e segurança dos imóveis
e vizinhos, sendo a não observância desta, motivo de multa
contratual equivalente a 20% do valor mensal da presente cessão,
caso a infração não seja sanada em tempo hábil;
5. Os sócios terão direito a desconto de 20% sobre os valores
praticados em todos os produtos pelo restaurante.

A AABB-Rio modifica o modelo de
concessão do seu serviço de Buffet,
em que fornecia gratuitamente as
suas instalações prontas e equipadas
para um Buffet convencional, para um
modelo em que o melhor Buffet do Rio
de Janeiro faz elevado investimento
para nos atender e juntos explorem
eventos externos.
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NOVOS PROJETOS
PROJETOS DE AMPLIAÇÃO
E MELHORIA

Ampliação e Melhorias
NOVO ACESSO SOCIAL

A partir das receitas dos contratos firmados com o Comitê
Olímpico Canadense e com a Monique Benoliel, a AABB-Rio iniciou
o desenvolvimento de seus projetos de ampliação e melhoria de
seus espaços sociais.

Planta do novo Acesso Social

Imagem do novo Acesso Social

NOVO SALÃO NOBRE
Planta do novo Salão Nobre
expandido hoje com 562m² para
450 pessoas, passando a contar
com 938,03m² para, pelo menos,
750 pessoas.

Imagem do novo Salão Nobre
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Planta do novo Salão Nobre com quase o dobro da capacidade

Planta da nova Cozinha, com Vestiários, Camarins e Depósitos

NOVA COZINHA

Os chefs Pedro e Monique Benoliel, com o presidente Odali Cardoso e o vice-presidente de patrimônio George Neder na nova Cozinha
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NOVOS PROJETOS

Ampliação e Melhorias

NOVO RESTAURANTE E LOUNGE

Imagem do Lounge, com televisões e espaço para leitura

Imagem do novo Restaurante e Lounge

Imagem do Lounge com bar de drinks e toaletes
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Planta do novo Restaurante e Lounge

Ampliação e Melhorias

NOVOS PROJETOS

SALÃO MARGARIDA E CHURRASQUEIRA

Planta do Salão Margarida e Churrasqueira

Imagem do Salão Margarida expandido com capacidade 50% maior

Imagem de uma das 2 novas Churrasqueira, maiores, gourmet, contando inclusive com forno de pizza
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NOVOS PROJETOS

Ampliação e Melhorias

E ISTO NÃO É TUDO!
A AABB-RIO ESTÁ, NESTE MOMENTO, BUSCANDO PARCERIAS PARA VIABILIZAR
A CONSTRUÇÃO DO TERRAÇO. AS IMAGENS ABAIXO, AINDA NÃO SÃO VIÁVEIS
FINANCEIRAMENTE.
NOVO TERRAÇO

Planta do novo Terraço

Imagens do novo Terraço

Imagens do novo Terraço

VAMOS AVANÇAR!
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Sorriso na melhor idade
Os problemas mais comumente encontrados na cavidade oral
em pacientes idosos são perdas dentárias, aftas, cáries, cáries de
raiz, diminuição do fluxo salivar, abrasão dental, lesões na mucosa
oral decorrentes da utilização de próteses mal adaptadas, câncer
bucal, problemas periodontais, mobilidade dentária, retração
gengival e maior acúmulo de placa dental devido à dificuldade na
higienização.
Calcula-se que cerca de 65% dos medicamentos usados
pelos idosos (anti-hipertensivos, antidepressivos, ansiolíticos,
antihistamínicos e anticolinérgicos) possam causar efeitos
colaterais danosos na cavidade bucal. Um exemplo disso e a
xerostomia (secura bucal).
Ela é causada pela diminuição na produção de saliva que
consequentemente podem dar origem a cáries, candidíase
(doença fúngica), problemas periodontais e infecções nas
glândulas salivares. O tratamento indicado para essas pessoas
e a higiene oral adequada, profilaxia oral com aplicação tópica
de flúor e consultas regulares ao dentista. O paciente deverá se
manter sempre bem hidratado, evitar bebidas alcoólicas e absterse de fumar e ter uma dieta balanceada.
A avaliação periodontal é também de suma importância, pois
infecções nos dentes e nas gengivas estão relacionadas com
uma série de doenças sistêmicas. Os implantes, as reabilitações
fixas, a ortodontia e a odontologia estética tem melhorado muito
a qualidade de vida e a autoestima dessa população além de
restabelecer a função mastigatória e a oclusão.
A intensidade de todos esses problemas pode ser evitada de
forma preventiva como a escovação após as refeições, uso do fio
dental, escovação da língua, higienização das próteses removíveis
e seguir uma dieta equilibrada reduzindo a ingestão de açúcares.
O padrão que vai definir as condições do tratamento do paciente
da terceira idade vai depender muito do seu estado de saúde geral
como os aspectos de ordem física, emocional, cognitiva, social e
econômica.
O objetivo do dentista que cuida de idosos está baseado em
um tratamento adequado, na busca do conforto, da função e
da estética, restabelecendo o bem-estar biopsíquico e social do
paciente, para poder sorrir, comunicar-se, saborear os alimentos
normalmente, apresentando uma qualidade de vida satisfatória.
Mario Kruczan
Especialista em periodontia e prótese dental, pós-graduado pela
New York University e Universidade de Montpellier é autor do livro
“Sorriso não tem idade”.

