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Palavras do Presidente
Olá, meus amigos e minhas amigas!
Estamos nesse agradável exercício de viver a vida, curtindo seus incontáveis e intermitentes momentos de prazer, no encontro do dia a dia com os velhos
e inesquecíveis amigos, fonte inesgotável de estímulo para nossa caminhada na
busca das realizações que nos apresentam.
Chegamos ao setembro, um mês rico em acontecimentos históricos, tanto em nosso País como em outros recantos do planeta. Fazendo um exercício de
memória logo virão lembranças de fatos indeléveis que aconteceram no nono
mês do nosso calendário.
Abrindo minha caixa de memória, vislumbro o 7 de Setembro, no tempo
de estudante secundário dos colégios Caxiense e Diocesano lá em Caxias, cidade
do nosso glorioso Maranhão.O desfile dos colégios em homenagem à Independência de nossa Pátria era obrigatório. Sabíamos de cor e salteado e cantávamos
todos os hinos brasileiros Os diretores davam forças e estímulos na saudosa missão. Tinha colégio que dava até feriado por conta da Semana da Pátria. Durante
a formação, os estudantes mais altos ficavam na frente, portando as bandeiras e
outros adereços para chamar a atenção do público, onde estavam seus pais. Nós
estudantes caprichávamos na indumentária, na bateria e na cadência dos passos,
para disputar e ganhar o prêmio de melhor e mais elegante da Parada colegial.
“Quando Setembro Vier” era o título do filme estrelado por Gina Lollobrigida e Rock Hudson que na década de 60 rodava pelo Brasil e era casa cheia, inclusive em Caxias. Meu mundo nessa época era menor do que hoje.
Muita coisa mudou ao longo dos anos. O que não mudou nem mudarão são
as estações do tempo. Em setembro, o Inverno finalizando seus dias e a Primavera chegando, habitualmente, no dia 23 do mês. Ela vem com suas chuvinhas intermitentes, temperatura em elevação, florindo os campos e deixando a natureza
mais colorida e perfumada. Ela faz dos campos os mais belos jardins, nos presenteando com cenários inesquecíveis e indicando o início da época de reprodução
de muitas espécies de aves e plantas.
É isso ai, gente, Setembro quando chega deixa sua marca e ela tem um aspecto romântico e com sabor de saudade!
Neste contexto, acionei nosso Vice-Social para que faça uma animada festa
para comemorar este mês da estação e de nossas amizades. Quero ver a presença
de todos vocês nesse evento que contará com a música, para ouvir e dançar, da
excelente orquestra “Commander”. Até lá, um abraço e até a próxima.
ODALI DIAS CARDOSO - Presidente
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NOSSA CAPA: NOVO SUPER – Mostrando-se otimista e muito confiante em desenvolver uma
gestão que ajudará a alavancar a economia do
Rio de Janeiro, Marco Túlio Moraes da Costa assumiu em abril PP a Superintendência do Banco
do Brasil no Estado do Rio de Janeiro. Apesar de
sua agenda repleta de compromissos, concedeu
entrevista para nossa Revista tecendo elogios
para o papel que a diretoria da AABB-Rio vem
desempenhando em prol de seus associados,
sem afastar-se da parceria natural com o Banco
do Brasil. As festas temáticas continuam sendo motivo de alegres reuniões na sede social
como neste agosto a celebração do Dia dos
Pais, reunidos na pose para a posteridade do
grupo de associados. Fotos de Carlos Cardoso.
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DEPARTAMENTOS SOCIAL E CULTURAL - SETEMBRO 2015
DATA

HORÁRIO

Programação

EVENTO

LOCAL

02

Quarta-feira

14:00/17:00

Bingo Social, teste sua sorte!!

Salão Galeria

04

Sexta-feira

20:00/22:00

Jazz Drops: Tributo a “George Gershwin e Cole
Porter”

Salão Galeria

06

Domingo

13:00/17:00

Músicas Internacionais com “Tarso Marchesano”

Pérgula da Piscina

06

Domingo

14:00/17:00

Festival bola mania “Ensinando a Arte de Criar”

Palco do Parquinho

11

Sexta-feira

19:00/23:00

Noite da Seresta e MPB, venha mostrar seu talento.

Salão Galeria

13

Domingo

13:00/17:00

Ângelo Garcia - músicas nacionais e internacionais.

Pérgula da Piscina

13

Domingo

14:00/17:00

Oficina de Artes para Criançada

Palco do Parquinho

16

Quarta-feira

14:00/17:00

18

Sexta-feira

21:00/01:00

Vamos dançar no “FLASHBACK”!!

Salão Margarida

19

Sábado

19:30/23:30

Telhado Branco, melhor grupo boêmio do Leblon

Salão Granito

20

Domingo

13:00/17:00

Ney Gouvêa - tocando todos os ritmos.

Pérgula da Piscina

20

Domingo

14:00/17:00

Contador de Histórias e Teatro de Fantoches

Palco do Parquinho

25

Sexta-feira

21:00/01:00

Baile da Primavera com a “Orquestra Comannder”

Salão Nobre

27

Domingo

13:00/17:00

Hilton Assunção – Voz e Teclado.

Pérgula da Piscina

27

Domingo

14:00/17:00

Festival de Maquiagem Infantil

Palco do Parquinho

Bingo Social - Venha ganhar prêmios se divertindo. Salão Galeria

Baile da Primavera
A AABB realizará em 25 de setembro, o Baile da Primavera com a prestigiada Orquestra Commander, em homenagem aos aniversariantes do mês.
Compareça, prestigie seu clube, pois aqui você tem garantia de um ótimo, barato e seguro entretenimento, com
estacionamento e a presença de “velhos” companheiros.
A AABB é sua, procure acompanhar nossa programação através do site http://www.aabb-rio.com.br, da Revista
Mensal e do Informativo Semanal.
www.aabb-rio.com.br • Setembro 2015
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Fotos de Carlos Cardoso

NA CELEBRAÇÃO DO SEU DIA

AS EMOÇÕES DOS PAIS
A festa dos pais celebrada no segundo
domingo de agosto trouxe para a AABB um
público superior até ao recebido no último dia
dedicado às mães.
O que se pode acrescentar são as emoções observadas pelos associados e suas famílias durante a programação especial que o clube ofereceu aos presentes.

Na abertura, a missa em Ação de Graças
com a participação do Coral da AABB, seguiuse o lauto almoço oferecido pelo Rio’s Buffet.
Em vários espaços, o som musical da
banda Fênix, farta distribuição de chope, refrigerantes e pipoca, além dos abraços nas homenagens aos pais, registrados pelas incontáveis poses das fotos digitais.

A banda Fênix anima o domingo festivo

Carrinho de pipoca repete o sucesso de outros eventos

Papai Daniel Pimentel recebendo
o carinho da filha Julia Baía e da
esposa Vera Lúcia Baía

Associados acompanham missa solene em ação de graças

Coral da AABB marca presença na festa dos pais

Papai Rogério Vialle curtindo o filhão Bernardo Vialle

Papai Mário Engelke recebendo o carinho da esposa Maria Tereza, da neta Sofia, da
irmã Mariza, do cunhado e também papai Osvaldo e dos sobrinhos Felipe e Mariana e amigos
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Papai/vovô Sabino Araújo comemorando com a esposa Maria Alice Araújo, com o filho e também
papai Francisco Araújo e a neta/
filha Isabela

Papai João José Pereira recebendo as homenagens de seus familiares

Francisco Wilson Maia Guedes comemorando o seu dia ao lado da esposa Maria Eunice e da filha Evelin Maia Guedes

Papai Ronaldo Maués da Costa e Silva
recebendo o carinho do filho João Pedro
Billo Maués da Costa e Silva

Papai Antonio Carlos recebendo o carinho das filhas Patrícia e Letícia e da esposa Maria do Socorro

Papai Juninho recebendo o carinho da
esposa Juliana e dos filhos Arthur e Gabriel

Papai Paulo Cuêvas recebendo o carinho
da filha Renata Lima

Papai Dutra com o filho Alfredo e as netas Manuela e Carolina Dutra

Waldir de Oliveira Pinto recebendo o carinho dos filhos

Papai Darrigue Faro recebendo o carinho do filho Sandro Gama Faro

Papai Affonso comemorando com sua
esposa Magda, seus filhos André e Karina com o namorado Fabrício

Papai Elzio F. Campos comemorando o
seu dia ao lado da esposa Nilza e das filhas Márcia e Terezinha

Papai Odali Dias Cardoso recebe o carinho da esposa Nilcéa Neder Cardoso,do
filho George e da nora Renata Reis

Papai Fernando comemorando com a filha Marina, com o avô Sebastião, o bisavô
Dejair, avós Sônia e Vera e a bisavó Irene

Papai Marílio recebendo o carinho da esposa Jeanne, dos filhos Gustavo e Rodrigo,
dos netos Thiago e Matheus e das amigas Dedé, Cristina e Eny

Papai Nelson Augusto Chaves Faria recebendo o carinho dos filhos Fábio e Cíntia
Chaves Farias, do neto Raphael Chaves Faria e da esposa Maria Nilza Chaves Faria

Papai Walter Rodrigues comemorando
com a esposa Suelly e suas filhas Márcia
e Marise e netas e papai Érick recebendo
o carinho das filhas Clara e Juliana

Papai Marcelo Grizotti comemorando
com a esposa Ana Nery, a nora Cláudia,
os filhos Danielle, Giselle e Marcello que
é papai do Marcellinho e da Marina

Papai José Carlos Moreira Brandão comemorando o seu dia com a esposa Marina, com o filho José Carlos Bessa Brandão que é papai do Pedro Henrique e
esposo da Marta Gama L.P.Brandão

Papai Délio recebendo o carinho da esposa Vera, da filha Martha e do genro Michael
e papai Adilson comemorando com a esposa Graça e as filhas Thalita, Thaís e Thaína

Religiosos recebem a comunhão na missa solene

Papai Yan Guimarães com os filhos Igor
e Iago

Papai Paulo Moraes abraçado pelas filhas Marlene e Helena

Papai Elias comemorando com a irmã
Rute e com os filhos Arthur e Adélia
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A fila do chope gelado sempre muito
concorrida

Papai Marcelo Rossendiz curtindo os filhos Felipe Igor e Gustavo

Papai Bernardino recebendo o carinho
da filha Fátima

Papai Renan recebendo o carinho da esposa Cecy e da filha Lílian

Pai/vovô Paulo Affonso comemorando
com a esposa Miryan, o filho/ papai César com a esposa Kennia e os filhos Bruno, Lucas e Viviane e a netinha Luana

Papai Orlando Barcellos recebendo o carinho da sua esposa Neyde, das filhas
Gláucia e Mônica, da neta Beatriz e de
Ricardo Fonseca

Papai Afonso Lustosa comemorando
com a esposa Sônia Lustosa, os filhos
Jordan e Vitor Lustosa, o neto João Vitor
Lustosa e a nora Celina Maria Lustosa

Papais Sérgio da Silva e Felipe Brás da
Silva comemorando com os filhos Giselle
Maturo da Silva, Guilherme Poletti da Silva e Isabella da Silva Poletti

Papai André Villa com a esposa Nádia
Costa P. Nunes e os filhos Fernanda, Rodrigo, Vanessa e Marcelo Villa

Papai Osmar Beck comemorando com
as filhas Ana Paula e Poliana, a esposa
Ofélia e o e o genro Alberto

Papai Espezim recebendo o carinho de
Álvaro, Suelita, Valentina, Ronnie, Cláudia e Cristiane

Papai José Roney Ferreira de Brito comemorando com os filhos Luã e Luana Guimarães de Brito

Papai Renato Albuquerque comemorando com a esposa Ana Carolina e o filho
Márcio Albuquerque

Papai Alexandre Silva Santos recebendo
o carinho dos filhos Nicholas e Valentina
e a esposa Natasha Silva Santos

Papai Márcio Plastina recebendo o abraço carinhoso do filho Bruno Plastina

Papai Josué Bezerra com a filha Teresa
e papai Domingos com o filho Gabriel e
os avós

Papai Alfredo Plácido de Oliveira recebendo o carinho dos filhos Silvio Alfredo e Mercedes Helena de Souza Oliveira e Papai Rafael de Moraes C. Orlando
comemorando com os filhos Matheus e
Maria Luiza Orlando

O papai André Villa recebendo o carinho
da esposa Nádia Costa Antunes e dos filhos Fernanda e Rodrigo Villa. E papai Aloísio Ferreira comemorando seu dia com a
esposa Silvia Bittencourt e a filha Joyce

Papai Ivan Mendes da Silva comemorando com a esposa Ana Elizabeth, os filhos Cláudia, Irene, Bárbara e Ivan que é
pai da Maria Clara e o cunhado Paulo e
pai da Paola

Papai José Carlos de Miranda curtindo o
almoço em família com os filhos Renata
e Marcos, a esposa Maria Beatriz Duarte de Miranda, os netos Ysia e Caio, filhos
do papai Stéfano Marrara e amigos

Almoço especial oferecido pelo Rio´s Buffet
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Papai presidente Odali Cardoso
recebe as homenagens da filha
Alexandra e da esposa Nilcea
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Papai Abelardo Farias Magalhães comemorando com as filhas Amora e Adriana Magalhães,
a neta Alice e o neto João Pedro

Papai Stéfano Marrara recebendo o carinho dos filhos Ysia, Caio e Lucas
Marrara

Papai Erisson Carvalho ganhando abraço dos filhos
Laura e João Miguel Carvalho

Fotos de Carlos Cardoso

• REPORTAGEM

MARCO TÚLIO ASSUMIU
SUPERINTENDÊNCIA DO RIO

Portador de invejável currículo, alcançado nos 30 anos de carreira atuando em quase todos os níveis
de supervisão e gerência do Banco do Brasil, o mineiro Marco Túlio Moraes da Costa assumiu, em abril deste ano, a Superintendência Estadual do Rio de Janeiro.
Natural de Ituiutaba (MG), onde, em 1982, iniciou promissora trajetória como menor estagiário, Marco Túlio é casado com D. Lucila Gouveia Alves da Costa e pai de Leandra, Luísa e Marco Túlio Filho. Sua formação inclui graduação
em Administração, com pós em Marketing; MBA em Gestão
Avançada de Negócios; MBA em Formação Geral para Altos
Executivos (USP). De 1998 a 2000, atuou como Gerente de
Negócios na Agência Afonso Pena – Campo Grande (MS) e a
seguir Gerente da Agência Goiânia (GO). De 2004 a 2008 foi
Superintendente Regional em Sinop (MT), Uberlândia (MG)
e Belo Horizonte (MG). Em 2008, exerceu a função de Gerente Executivo em Brasília (DF) e em 2012, assumiu a Superintendência Estadual do Mato Grosso do Sul onde ficou até
abril do ano em curso, mudando para o Rio de Janeiro.
Sua passagem por Mato Grosso do Sul desenvolveu
visão mais abrangente do agronegócio e da Economia
daquela região do País. Indagado sobre o impacto pessoal exercido pela mudança definiu que o Pantanal tem
sua beleza nativa, um povo receptivo e um grande pólo
turístico. “Do mesmo modo,
fui muito bem recebido no Rio
de Janeiro que tem um povo
festivo e que exala alegria por
todos os poros. Seria redundante afirmar que é encantadora sua beleza natural e um
pólo turístico reconhecido em
todo mundo”.
“O Banco do Brasil de-

senvolve uma política de suma importância para o Estado, atuando em todas as áreas de atendimento das necessidades de crédito para as empresas, para as pessoas
físicas, servidores públicos federais, estaduais ou municipais”, declarou em entrevista para a Revista AABB. “Estarei
trabalhando sempre atento às oportunidades que se oferecerem e dando sequência à política adotada por meus
antecessores”.
“Tenho zelo especial com as pessoas, sejam clientes
ou funcionários. Todos têm o meu respeito e espero que
essa equipe seja reconhecida mais pelo trabalho que vem
realizando”.
Com relação à AABB, o Superintendente relembrou o
baile de aniversário dos 87 anos da Associação, realizado
em maio. “Foi fantástico! De muita sensibilidade promover
uma festa com tanta presteza e alegria”. “Sou desportista
e gosto de praticar o futebol e o tênis. Para mim, a AABB é
qualidade de vida; é momento de congraçamento; é estar
com os amigos; é praticar esportes e recarregar as baterias.
Utilizar os espaços da AABB tem como premissa maior a integração cada vez mais dos colegas da ativa e dos aposentados. Espero poder promover vários encontros de trabalho e, também, momentos de lazer sempre que possível”.
“Afirmo que a AABB-Rio é uma referência para o Brasil, pela gestão competente do Presidente Odali e sua Diretoria. Observei o carinho como
o associado é tratado e considera a sede da Lagoa uma extensão de sua morada. Esse tratamento é percebido também
por funcionários e colaboradores, que incorporam o estilo de
gestão do Odali, e nos faz sentir em nossa própria casa”, assim concluiu.
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FLASH BACK

MARQUE PRESENÇA
NA SEXTA DANÇANTE
Para quem gosta de dançar, a sexta-feira está reservada para o programa Flashback que traz a seleção de sucessos de todas as épocas e o convite para recordar suas
coreografias.
Nos dois últimos meses o DJ José Carlos comandou
a seleção das músicas da Jovem Guarda e os associados
aclamaram como excelente porque foram atendidas todas
as preferências musicais, apresentadas não somente para
dançar mas também para ouvi-las e rememorar. Daí um sucesso que irá, por certo, repetir-se na próxima sexta dançante, dia 18, no salão Margarida, Todo o quadro social está
sendo convidado para abrilhantar esse evento.
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CRÔNICA

CARPE DIEM
(*) Por Pablo Fernández

Qual o ano em que não ouvimos pessoas cada vez
mais dizerem: “ Como o ano passou rápido”? Mas, ao mesmo tempo, ouvimos essas mesmas pessoas dizerem também: “ Como o dia ou a semana está demorando a passar “.
Que relação é essa que temos com a noção de tempo? Até
que ponto vivemos conscientes da fugacidade do tempo?
A percepção que temos do ritmo do tempo mostra
que as pessoas não estão aproveitando o seu tempo como
gostariam. A sensação é de que todos estamos perdendo o
tempo de viver.
Perdemos tempo quando nos prendemos ao passado, quando pensamos no que deixamos de fazer ou no que
poderíamos ter feito diferente. Perdemos tempo também
quando nos concentramos no que está por vir. É comum
nos pré- ocuparmos com o que ainda não aconteceu (e nem
sabemos se vai acontecer): Será que vou dar conta das minhas tarefas amanhã? Será que vou conseguir levar as crianças à escola e chegar a tempo no trabalho? Para outros, parece que o tempo está sobrando, porque sem mais obrigações
para cumprir, não sabem como “ encher” o tempo.
Todos estão deixando de viver o hoje. Corremos de
um lado para o outro, nos entupimos de atividades, ou nos
largamos em frente de uma televisão, esquecendo de que
cada minuto é precioso. Viver o hoje é não deixar escapar o
tempo da contemplação, do prazer, do silêncio, da reflexão,
do encantamento com o que a vida nos oferece. No entanto,
desperdiçamos tempo como quem desperdiça água, pensando que é um bem infinito.
Quantas vezes, demoramos para adormecer porque
estamos dando replays da nossa vida, ou estamos imaginando as próximas cenas, o final feliz. Querendo controlar
o incontrolável, nos colocamos como senhores do tempo e
decidimos: na semana que vem começo a ginástica; arranjo mais tempo para estar com os amigos; dou um mergulho no mar; começo a dieta e tantos outros planos que muitas vezes não acontecem. O ano que vem vai ser diferente:
vou trabalhar menos, vou arranjar tempo para mim, para
minha família. O script do amanhã reflete o que gostaríamos de estar fazendo hoje, esta semana, este ano.
Temos uma cultura de achar que o tempo para quando queremos e volta a andar quando achamos melhor. É
Gilberto Gil quem nos lembra em sua música Tempo Rei: “
Não se iludam, não me iludo, tudo agora mesmo pode estar por um segundo...”
Por já estarmos entrando no nono mês do ano, vale a
reflexão: Será que estou aproveitando o dia? Se “Quem sabe
faz a hora, não espera acontecer”, como cantava Vandré, a
hora é esta. Aproveite seu dia com a melhor qualidade de
vida que puder levar.
(*) Conselheiro Deliberativo e colaborador da Revista da
AABB-Rio.

POR LÚCIA STELA DE MOURA*

• CULTURAL

UMA TARDE GENEROSA:
Bingo Beneficente Obra do Berço
Pelo segundo ano, a
AABB acolheu o BINGO BENEFICENTE, em prol da OBRA DO
BERÇO, no dia 19 de agosto,
com 220 participantes, que lotaram o Salão Nobre. O evento
foi muito elogiado, pelo serviço do chá, pelo atendimento
de nossos funcionários e pela
oportunidade de conhecer a
Missão da instituição de acolher as 106 crianças, entre 6
meses e 5 anos.
No início do Bingo, foi
projetado um “power-point”,
com dados sobre a OBRA, sobre o atendimento, as diversas atividades e suas necessidades do dia a dia, com muitas
fotos das crianças, de funcionários e voluntários, inclusive
de eventos diversos que promovem, como Passeatas, comemorações de datas específicas e cívicas, Palestras para
responsáveis, Bazar etc.
Além dos brindes entregues aos primeiros que preenchiam a cartela, houve o sorteio mediante compra de rifas.
Quase todos saíram da AABB
com uma lembrança dessa
tarde de generosidade, pois
mais de 200 brindes foram arrecadados entre empresas,
comércio e amigos. Aquarelas,
vales de Restaurantes, Acade-

mia, Salão de Beleza e Yoga,
bijuterias, acessórios diversos,
livros de diversas Editoras, objetos decorativos, peças exclusivas de vestuário, perfumes e
até passagens aéreas, que foram expostas numa enorme
mesa, no palco.
A OBRA DO BERÇO foi
criada no mesmo ano da
AABB, em 1928, com sede
no mesmo bairro carioca: a
Lagoa.
A Presidente da OBRA
DO BERÇO, Maria Luiza de Sá
Earp Marinho, agradeceu a
todos que colaboraram com
a realização do evento, especialmente à Diretoria da AABB,
e ressaltou a presença da Dra.
Nilcéa Neder Cardoso, senhora do Presidente Odali Dias
Cardoso. Participou do Bingo,
em 2014 e neste ano também,
a Sra. Ewelyn Esteves, esposa
do Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Ivan de Castro Esteves.
* Associada, colaboradora na
Revista da AABB e voluntária da
Obra do Berço
Um convite a todos os
nossos sócios e leitores:
VISITEM A OBRA DO BERÇO!

AS 106 CRIANÇAS
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INFORMES DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da AABB-Rio divulga os destaques em relação à análise do balancete e dos documentos relativos ao período de Janeiro a Março de 2015,
cujos respectivos pareceres mensais foram encaminhados aos Conselhos Deliberativo e de Administração.
No primeiro trimestre de 2015, as receitas somaram R$ 2.429.522,57 e as despesas R$ 2.284.318,56, apurando-se o superávit de R$ 145.204,01. Em igual período
de 2014, as receitas atingiram R$ 2.245.069,84 e as despesas R$ 2.228.958,72, com o superávit de R$ 16.111,12.
Entre os dois exercícios, as receitas cresceram R$
184.452,73 e as despesas R$ 55.359,84.
No fechamento do balancete de 31/03/2015, as
disponibilidades alcançavam R$ 762.831,03, sendo R$
29.274,14 em caixa, R$ 13.495,40 na conta no BB e R$
720.061,49 em aplicações financeiras.
Há um ano (em 31/03/2014), as disponibilidades
chegavam a R$ 970.482,92, sendo R$ 26.959,55 em caixa, R$ 96.461,43 na conta no BB e R$ 847.061,94 em aplicações financeiras.
Registramos ainda o seguinte:
CANADÁ – A AABB-RIO celebrou, em 04/03/2015,
com o Comitê Olímpico do Canadá (COC), Contrato de
Cessão de Direito de Uso de Espaço e Outras Avenças,
segundo o qual o nosso imóvel será a casa olímpica do
Canadá (COH) durante os Jogos Olímpicos Rio 2016
(18/07/2016 a 26/08/2016), servindo como principal espaço para receber os membros da equipe, familiares,
como Plataforma para a divulgação dos patrocinadores
e como Centro para os meios de comunicação.
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL – A empresa Intelimática – Inteligência em Informática vem procedendo a análise administrativa e
operacional das atividades realizadas por todo o corpo
técnico-administrativo do Clube, com vistas a sua modernização. Paralelamente, a empresa RIOPAR Projetos
e Gerenciamentos de Obras vem realizando serviços de
arquitetura (planta baixa – espaço físico), fotos da área
levantada e digitalização da planta em AutoCAD.
DISPONIBIILIDADES FINANCEIRAS – As disponibilidades financeiras vêm apresentando, nos últimos
meses, as variações apontadas no quadro abaixo.
Jan/15		Fev/15		Mar/15
522.358,98		
630.164,68
762.831,03
IPTU – O Clube, até então isento, recebeu, em
2008, cobrança desse imposto relativa aos cinco anos
anteriores, vale dizer de 2003 a 2007. Segundo apurado
pela M&A Consultoria, em 24/07/2015, junto à Prefeitu-

ra do Rio de Janeiro, o montante da dívida ativa era de
R$ 6.436.783,74, sendo R$ 5.946.317,84 de principal e R$
490.465,90 de honorários. A AABB-Rio recebeu intimação
da 16ª. Vara da Fazenda Pública, datada de 27/07/2015,
para quitar ou parcelar seus débitos até 2011 com o município do Rio de Janeiro.
CEDAE – O Clube está movendo ação judicial contra a CEDAE. Em despacho na liminar concedida à AABB,
foi determinado depósito judicial do valor integral da
conta, para não ser interrompido o abastecimento de
água, nem a coleta de esgoto. Em 31/03/2015, os depósitos efetuados alcançavam R$ 1.053.169,33.
LIGHT – A AABB entrou com ação judicial questionando a alíquota aplicada ao ICMS. Desde o início da
ação, o Clube vem depositando em juízo o valor da diferença entre as alíquotas. Em 31/03/2015, os depósitos
efetuados alcançavam R$ 165.746,01.
QUADRO SOCIAL – Nos últimos meses, tivemos a
seguinte evolução do quadro de sócios:
Categorias		
Jan/15 F e v / 1 5
Mar/15
Sócios ativos
3.197 3.186 3.169
Dependentes
4.358 4.369 4.370
Total
7.555 7.555 7.539
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
Nos últimos meses, tivemos a seguinte evolução:
Jan/15		Fev/15		Mar/15
12.125,59		
15.394,63
11.589,06
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 a depósitos judiciais, ao questionamento de IPTU,
bem como aos processos judiciais, especialmente os trabalhistas, caso tenhamos definições desfavoráveis aos interesses do Clube.
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2015.
Sergio Ricardo Lopes de Carvalho - Presidente
José Ricardo Sydney Gasparini
Odilon de Oliveira Barros
Osmar Costa Beck
Ronaldo Maués da Costa e Silva
Sergio Spínola Muniz
www.aabb-rio.com.br • Setembro 2015
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SERESTA

SERESTA FAZ A
NOITE DA MPB E DA SAUDADE
Venha mostrar seu talento musical fazendo a noite
da Seresta e da MPB um agradável evento que vem se repetindo sempre na segunda semana de todos os meses.
No mês anterior, novos talentos cantaram e mereceram muitos aplausos do público que prestigiou a noite

dos seresteiros.
Na noite de sexta-feira, 11/09, acontecerá nova edição no Salão Galeria. A Diretoria está convidando os associados e seus amigos para prestigiarem esse evento que
começará as 19h.

www.aabb-rio.com.br • Setembro 2015
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ERRATA
Em nossa edição 251, página 10, na poesia “Foi Porque...”, estrofe 5, linha 3, de autoria do poeta Paulo Sérgio da Silva, publicamos a palavra “pertencestes” ao invés de parecestes como vai corrigida em negrito a seguir:

Foi porque me apaixonei
que passei a te ver mais viva
para mim parecestes mais doce,
menos amarga, menos defensiva,
mais solta, mais carinhosa.
E, então, passei a te amar.
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Biblioteca alexandre caminha
Livros Novos:
FICÇÃO
NÚMERO ZERO - Umberto Eco
SUBMISSÃO - Michael Houellbecq
PARA SEMPRE ALICE - Lisa Genova
CÍRCULO - Mats Strandberg
A GAROTA QUE VOCÊ DEIXOU PARA TRÁS - Jojo Moyes
PARA SIR PHILLIP, COM AMOR, v.5 - Julia Quinn
DOCE RELÍQUIA MORTAL - J.D. Robb e Nora Roberts
O MIRANTE - Michael Connelly
A GAROTA DO PENHASCO - Lucinda Riley
VICTUS: A QUEDA DE BARCELONA - Albert Sánchez Piñol
NÃO FICÇÃO
BRASIL: UMA BIOGRAFIA - Lilia M. Schwarcs
ELIS REGINA: NADA SERÁ COMO ANTES - Julio Maria
A CAPITAL DA VERTIGEM - Roberto Pompeu de Toledo
EU NÃO SEI LIDAR - Lucas Silveira
PARE DE ACREDITAR NO GOVERNO - Bruno Garschagen
SEGREDOS DE WALT DISNEY - Jim Korkis
SNIPER AMERICANO - Chis Kyle
A HORA DAS CRIANÇAS - Walter Benjamin
PEPE MUJICA: SIMPLESMENTE HUMANO - Allan Percy
A BIBLIA: UM DIÁRIO DE LEITURA - Luiz Paulo Horta
INFANTO JUVENIL
TEMPO SEM TAMPA - Sérgio Klein
VAZIO - Catarina Sobral
CARA CARLOTA CORNÉLIUS - Mathild Stein
BAT PAT: O VAMPIRO DANÇARINO - Roberto Pavanello
BOB BOCÓ, v.3 - Jim Smith
A CRISTALEIRA - Graziela Bozano Hetzel
INGREDIENTES PARA UM MUNDO MELHOR - Índigo
O PORCO - Bia Hetzel
LIVRO DOS PORQUÊS - Varios Autores
UM GAROTO CHAMADO RORBETO - Gabriel o Pensador

DICAS DE LEITURA:
AMOR EM JOGO. Simone Elkeles.
Ashtyn já está acostumada a ser abandonada, e aprendeu a não se deixar envolver demais em nenhum relacionamento. Quando
sua irmã mais velha volta para casa depois
de dez anos, com um enteado a tiracolo, ela
não quer saber de nenhum dos dois. O que
ela não esperava é que o tal garoto mal-encarado e sem nenhum limite seria também...irresistível. Por sua vez, Dereck
acabou de ser expulso do colégio interno em que estuda desde que seu pai foi convocado pela marinha. Além de ter que
aturar a madrasta, ele recebe a notícia de que terá que se mudar. A vida não tinha mesmo como ficar pior, tudo o que ele
menos quer, é participar de mais um drama familiar. O encontro de Derek e Ashtyn revelará seus medos e exigirá deles
toda a coragem para assumirem suas verdadeiras personalidades – e seus desejos mais secretos.
PANTEÃO. Sam Bourne.
James Zennor, rema sozinho numa manhã esplendorosa amaldiçoando a si mesmo e ao mundo por ter sido considerado
inapto a servir na guerra contra Hitler. Ferido no ombro quatro anos antes, ele tenta lidar com o trauma de ter visto seu amigo ser morto no conflito e com a frustração por não poder
combater pela Inglaterra. Florence, sua esposa, seria sua tábua de salvação, mas o temperamento explosivo de James
e seus constantes pesadelos fazem com que o casamento se
deteriore a cada dia. Por isto ao voltar de seu exercício matinal e descobrir que seu filho e sua esposa desapareceram, ele
tem certeza de que ela decidiu abandoná-lo por não suportar
mais viver com um inválido. Aos poucos ele descobre que o
desaparecimento da esposa e do filho pode estar relacionado
a uma terrível conspiração.
SONHE MAIS. Jai Pausch.
Jai Pausch passou por um trauma: a perda do marido para um câncer de pâncreas.
A enfermidade de Randy Pausch também
destruiu as verdades e as certezas em que
Jay acreditava. Pega de surpresa pela doença, que avançou rapidamente, precisou inverter suas prioridades. Acostumada a cuidar da família, percebeu que aquele era, também, o momento de cuidar de si
mesma, porque, do contrário – caso fraquejasse – sua família
não sobreviveria. E, apesar de todas as alterações pelas quais
passou, foi capaz de registrar a maior parte de suas experiências, dúvidas e medos. Este registro acabou se constituindo
num relato vigoroso sobre como a morte muda o relacionamento entre as pessoas e sobre como é possível sobreviver,
passo a passo, a essas mudanças.
www.aabb-rio.com.br • Setembro 2015
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Notícias do Departamento de Esportes

DETEC

Realizações do Departamento Esportivo durante o mês de Agosto e
divulgação dos próximos eventos do mês de Setembro de 2015.
1 – BOLÃO DO BRASILEIRÃO 2015:
Os associados, ¨palpiteiros¨, continuam e devem continuar dando seus
palpites nos jogos que acontecem nos
domingos do Campeonato de Futebol
Profissional Brasileiro começado em 9 de maio de 2015,
pois a disputa se encontra cada vez mais acirrada. Lembramos que os convidados de associados podem participar do
BOLÃO, mas não têm direito a premiação, pois a mesma é
destinada exclusivamente aos associados da AABB-Rio.
2 - VOLEIBOL
2.1 - CAMPEONATO ESTADUAL DE VOLEIBOL –
RIO DE JANEIRO:
Em setembro teremos mais jogos disputados pela
equipe mirim e infantil da AABB/SADA no Campeonato Estadual de Voleibol do Rio de Janeiro. A vantagem das nossas equipes sobre os adversários é que além de jogos oficiais do torneio, os atletas também estão realizando treinos
no Ginásio AABB-Rio, recentemente remodelado, que agora conta com um novo piso que propicia um melhor desempenho. O próximo jogo em nosso Ginásio Esportivo
será da equipe mirim de Voleibol e acontecerá no dia 27 de
setembro, às 10h contra o time do Flamengo.
Programe-se, venha torcer pelos nossos atletas.

3 – GINÁSIO
3.1 - REINAUGURAÇÃO DO GINÁSIO
No sábado 15 de agosto foi reinaugurado o Ginásio
de Esporte da AABB-Rio, durante o jogo da nossa equipe
Infantil Masculina de Volêi contra a equipe do Flamengo,
pelo Campeonato Estadual de Voleibol. O nosso ginásio foi
remodelado, recebendo um novo piso chamado Taraflex
que é muito utilizado para várias modalidades esportivas.
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Esse piso melhora a performance dos atletas, com menor
probabilidade de lesões devido a uma diminuição do impacto. Venha conferir!!

4 - SINUCA
4.1 - NOSSO DIPLOMADO TREINADOR
Danilo Correa – sócio da AABB-Rio desde 2008, treinador de Snooker, reconhecido pela IBSF (Internacional
Billiards Snooker Federation), acaba de receber, na Inglaterra, das mãos, dos campeões mundiais Steve Davis e Terry Griffiths o certificado de World Snooker Coach da WPBSA (World Professional Billiards Snooker Association), isto
após anos de estudos, em clínicas próprias na Inglaterra,
na Alemanha e na Bélgica, e provas teóricas e práticas que
exigiram elevado grau de conhecimento e competência na
aplicação dos ensinamentos.

ESPORTES
No Brasil, além de Danilo, apenas Igor Figueiredo,
considerado por muitos o melhor jogador brasileiro da
atualidade, foi laureado com o mesmo certificado.
A AABB-Rio, por intermédio de seu Vice-Presidente Esportivo – Márvio Botelho e de seu Diretor de Sinuca – José
Gasparini, que ladeiam o associado na foto abaixo, parabeniza Danilo pelo diploma de Mestre, desejando sucesso em
seus futuros treinamentos, como já obteve com o também
sócio Thadeu Nobres, que treina desde 2014, e é atual ViceCampeão Brasileiro e Pan-americano de snooker.
Em tratativas com Danilo, a direção da sinuca ficou de
examinar, em conjunto uma forma de promover e desenvolver o esporte no Clube, começando inclusive com atletas mirins e no futuro, quem sabe, preparando novos campeões.
5 – NATAÇÃO
5.1 - CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO
“MASTER E PRÉ-MASTER”
Nos dias 18 e 19 de julho de 2015, o Botafogo de Futebol e Regatas sediou o Campeonato Estadual de Inverno
“Master e Pré-Master”. E os atletas da AABB-Rio não decepcionaram, confira as colocações abaixo:
• Virginia Pedrosa - cat. 45+ - (Campeã 400 medley
e 200 costas)
• Rosimar Rocha - cat. 50+ - (Campeã nos 100 costas
e Vice Campeã nos 50 borboleta)
• Nadja Saldanha - cat. 60+ (Campeã nos 50 borboleta, 200 medley e 100 livre)

• Rodolfo Dias - cat. - 45+ - (3º lugar nos 200 livre e
100 borboleta e vice campeão nos 400 livre)
• Silvio Amaral - cat. 40+ - (4º lugar nos 200 livre e
400 livre)

6 - PROGRAMAÇÃO PERMANENTE DO DETEC:
A Programação Permanente do DETEC poderá ser
conferida no site do clube, no endereço:
www.aabb-rio.com.br
Maiores informações no Departamento de Esportes:
E-mail: aabb-detec@aabb-rio.com.br
Fones: 2274-4350 ou 2274-4722 (ramal 436),
das 13:00 às 21:00 horas.

VISITA OLÍMPICA
Aileen Reid é a 7ª do Ranking Mundial de Triatlo
O dia 30 de julho foi movimentado
em nosso Parque Aquático, isto porque
além de receber pela manhã a Delegação
Olímpica do Canadá que realizou durante a última semana de julho treinamento
aquático em nossa piscina semi-olímpica,
recebemos na parte da tarde, dois atletas
de triatlo da equipe da Irlanda.
Destaque especial para a atleta Aileen Reid, 33 anos, nascida em Derry, Irlanda do Norte. Como a maioria dos triatletas, a natação foi o primeiro esporte de
Aileen. Incentivada por seu pai e inspirada em sua irmã Ruth, que já era atleta,
Reid iniciou sua paixão pelo triatlo ainda
na escola, e continuou até se formar em
Educação Física. Atualmente Aileen ocupa a 7ª colocação do ranking mundial de
triatlo.

Ela juntamente com seu companheiro de equipe Bryan Keane estão no
Rio de Janeiro para ambientação dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Você acha que consegue?
Confira o treinamento da atleta Aileen Reid:
• 1.500 horas de treinamento por
ano;
• 6.200 km de corrida por ano;
• 15.600 km de bicicleta por ano;
• 2.080 km de natação por ano;
• 260 horas de musculação;
• 1 milhão de calorias queimadas
nos treinos por ano;
• 23.200 calorias queimadas nos
treinos da semana;
• 29 litros de suor perdidos por semana de treino.
www.aabb-rio.com.br • Setembro 2015
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Escolinha Guga AABB Leblon
No mês de Agosto a AABB RIO recebeu uma novidade,
a Escolinha Guga Unidade AABB Leblon. O projeto desenvolvido pelo Grupo Guga Kuerten em 2010, é oferecido em 23
unidades no país. As aulas acontecem em academias e clubes de tênis com professores capacitados na metodologia
que envolve experiências vivenciadas pelo tricampeão de
Roland Garros, ao longo de sua trajetória no esporte.
Sábado, 08 de agosto aconteceu a inauguração, e
desta vez a sede escolhida foi nossa querida AABB RIO, sendo a primeira Escolinha Guga na Zona Sul carioca. A unidade passará a oferecer aulas de tênis de forma lúdica para
crianças de quatro a dez anos. A metodologia diferenciada
de ensino de tênis idealizada pela Escolinha Guga, faz sucesso entre as crianças.
Comandada pelo professor Regnier Azevedo, a nova
unidade terá aulas todos os dias de manhã e à tarde. O endereço é Av. Borges de Medeiros, 829, no Leblon.
Semana passada, Guga falou sobre o plano de expansão de sua escolinha ao redor do Brasil.
- Atualmente temos 30 unidades no país, daqui a 10,
20 anos, com 300 Escolinhas vamos ter vários brasileiros
entre os Top 100 - disse o tricampeão de Roland Garros,
que, em 2015, comemora os 15 anos da chegada ao topo
do ranking.
Maiores informações: tel.:(21) 97941-2345
e-mail: aabbleblon@escolinhaguga.com.br
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OBITUÁRIO
MILTON LISBOA
È com pesar que anunciamos o
falecimento de nosso associado Milton Lisboa, vitimado por
pertinaz enfermidade. O falecido era aposentado do Banco
do Brasil onde granjeou grande
círculo de amizades que foram
prestar-lhe o último adeus, por
ocasião de seu sepultamento,
ocorrido no dia 12/08, no cemitério do Caju, Memorial
do Carmo. Milton era ex-presidente da AABB-Tijuca e
deixa viúva a sra. Maria Tereza. Que Deus ilumine seu
caminho em seu novo destino.
Raul de Souza Silveira
Sentimos o dever de registrar o
falecimento de nosso associado Raul de Souza Silveira, ocorrido em nossa cidade. Raul tinha
completado seus 92 anos de idade e era aposentado do Banco
do Brasil, tendo trabalhado na agencia Centro Rio de
Janeiro. Raul era casado com dona Josephina Silveira.

POR ACILEA CUNHA*

• variedades

Alma Nua
Não prenda as palavras que venham de seu coração, não tenha vergonha de se mostrar por inteiro, não
oculte o seu lado sensível com escrúpulos, não pense que forte é aquele que segura às lágrimas, mostra-se altivo quando todos são derrubados, está
sempre calmo e sereno, não se abala ao ver projetos ruírem, ser abandonado por aquele ser que tanto amou; ser
dispensado de um trabalho que adorava por contingências
do emprego, enfim, ser aquele que sofre calado.
Não mostre a sua tristeza, seu dissabor, seu desapontamento, sua decepção, suas lágrimas, seu descontrole.
Deixe que digam que você endoidou, ponha tudo
para fora não envenene seu interior com suas tristezas e
mais do que tudo: NUNCA, MAS NUNCA MESMO, quando
amar não se envergonhe de dizer duas simples palavras:
Te Amo e complete És o Amor de Minha Vida!
Diga logo, pois, se por alguma razão você não tiver
tempo de se expressar desta forma o remorso te acompanhará para o resto de tua vida.
Haja assim e seja Feliz... Para Sempre!
(*) Associada e colaboradora da Revista da AABB-Rio.

Eurico Gonçalves
Calafate
Registramos com tristeza a morte de nosso associado Eurico
Gonçalves Calafate, funcionário
aposentado do Banco do Brasil, tendo em vida exercido suas
funções na agencia Centro-Rio.
O falecido que completou recentemente seus 87
anos era casado com a sra. Sylvia Barreto Calafate.
Octávio Bezerra de
Araújo
As vésperas de completar seus
96 anos de idade faleceu em
nossa cidade o Sr. Octavio Bezerra de Araújo, que na ativa trabalhou nas agências de Recife(PE),
Metropolitana Cinelândia(RJ) e
Direção Geral até se aposentar no Banco do Brasil. O
falecido era sócio da AABB desde 1948 e deixa viúva a
sra. Risalva Gonçalves de Araújo. Enviamos as nossas
sinceras condolências à família enlutada.
www.aabb-rio.com.br • Setembro 2015
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Cursos E SERVIÇOS

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

Vermelha, Amarela e Estágio l); 09:30 às 10:00h. (Touca Amarela e Estágio l);
15:00 às 15:30h. (Touca Vermelha); 16:00 às 16:30h. (Touca Amarela); 16:30
às 17:00h. (Touca Vermelha e Amarela)
06 a 11 anos - 08:00 às 08:40h. (Estágio II); 15:00 às 15:40h. (Estágiolell); 15:40
às 16:20h. (Estágio II e IV)
Até 14 anos: 09:20h, 14h,17h.e18h (Aperfeiçoamento)
Adultos - 06h, 07h, 08h e 11h. (Aperfeiçoamento); 07:45 às 08:30h. (Aprendizado); 10h, 14h, 17h, 18h, 19h. e 20h. (Aperf./Aprend).
Informações: 2274-4722 (ramal 416); Leda: 99981-5403

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.

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).

BASQUETEBOL
Centro de Treinamento K-Esportes
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

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
Centro de Treinamento K-Esportes
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
GINÁSTICA & ALONGAMENTO (GIL)
Adolescentes & Adultos - AABB-RIO - Prof. Manoel Mário Sant’Anna.
2ª a 6ª feiras - 08:00 às 09:00h - ginástica
2ª a 6ª feiras - 09:00 às 09:30h - alongamento
4ª e 6ª feiras - 17:00 às 18:00h - ginástica
3ª e 5ª feiras - 17:00 às 18:00h - alongamento
3ª e 5ª feiras - 18:00 às 19:00h - ginástica
Informação: Secretaria. Tel. 2274-4722 (Ramal 5)

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
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.

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.

XADREZ
NEXAPA - Marcação de Horário Direto com o Professor - Informações: Departamento de Esportes: Rafael: 98296-1981.

HIDROGINÁSTICA
FFS Eventos Esportivos Ltda.
3ª a 6ª feira: 07:00 às 7:50h. / 11:30 às 12:20h.
Informações: Prof. Lincon Duarte Tel.: 7846-8091 | e-mail: lincon@ffs.com.br

YOGA
Shiva Empresa de Terapia de Yoga e Fonoaudiologia Ltda. (SHIVA LTDA.)
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.

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

“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

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
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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)
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