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Palavras do Presidente
Olá, meus amigos e minhas amigas, associados da
nossa AABB-Rio!
Consoante o resultado das eleições, tomamos posse na presidência do Conselho de Administração do Clube, no dia 01/09/2014, com a presença de um grupo expressivo de associados. A sessão solene foi realizada no
Salão Margarida de Araújo e os que lá compareceram assistiram nossa assunção na gestão da AABB-Rio pelo triênio 2014/2017.
Pretendemos realizar um trabalho bem progressista, nos seus vários segmentos, para o que conduzimos nomes bem conhecidos e respeitados dentro e fora
do Banco do Brasil. Alguns são funcionários de carreira e
já experimentados em postos de administração do Banco. Outros são sócios das categorias família e comunitário que também levam um bom capital de conhecimento
para investir em nossa AABB, porque são igualmente pessoas já experimentadas em outras entidades.
Aqueles que aceitaram nosso convite já sabem que
trabalharão só pelo prazer de ajudar a deslanchar a nossa
Associação, sem qualquer benefício pecuniário. O que a
entidade oferece como retribuição à sua dedicação é um
“vale transporte” de cem (100) litros de gasolina, por mês
e um “vale refeição” para consumir no bar ou restaurante
do Clube, e somente neste, até o limite de dois (2) salários
mínimos, sem qualquer acréscimo. É vedado o transporte de qualquer despesa para fora do Clube. Cada um assina sua nota para, no final de cada mês, prestarmos contas, quando a média de consumo do conjunto fica sempre
muito aquém do valor autorizado.

O consumo dessa verba é livre para comer e beber o que quiser e com quem estiver no interior de nossa sede social. Como podemos observar, essas regalias ficam muito palatáveis para o Clube, visto que o custo é
menor do que o salário de qualquer funcionário da nossa
Associação. Digo isso para deixá-los informados do funcionamento da máquina e, também, para evitar maiores
especulações sobre a matéria. Merece também um esclarecimento, os membros do Conselho Deliberativo e do
Conselho Fiscal, igualmente, quando estão em reunião
oferecemos uns salgadinhos para aliviar os reclamos do
estômago.
Quanto à festa de posse, quem veio gostou. Recebi muitos elogios pelo conjunto do evento: Orquestra
Tupy, salgados, bebidas e as pessoas, em passeio completo, limpas, bonitas e cheirosas, dizem. O evento foi
na segunda-feira não tive convite distribuído, mas, tão
somente, uma convocação para os membros dos Conselhos que vieram tomar posse em seus vários cargos.
Os demais que manifestaram o desejo de vir, vieram, foram bem acolhidos e estão convidados a voltar em outros eventos.
Na oportunidade, convido todo o quadro de associados a comparecer aos eventos programados para fazermos de cada festa um acontecimento inesquecível. A
Diretoria faz a organização, o associado é quem faz a festa
ser boa ou ruim. Conto com vocês!
Um abraço amigo e até a próxima.
ODALI DIAS CARDOSO - Presidente
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NOSSA CAPA – Nosso ginásio de esportes recebeu
um público na ordem de 400 amantes das lutas
marciais, em especial para assistir ao 10º Meeting
de Taekwondo do estado do Rio de Janeiro, uma
festa que tem a organização do mestre Evandro Cesar, que mantém sua academia da modalidade na
AABB-Rio, formando atletas que se destacam nos
campeonatos da luta, tanto no âmbito nacional
como internacional. Na festa de abertura houve a
execução do Hino Nacional Brasileiro cantado pelos atletas perfilados, homenagens aos destaques
do ano, seguidas das lutas das variadas categorias.
As fotos mostram momentos especiais da festa do
taekwondo.
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13:00 às 17:00h

Dia das Crianças - diversão
garantida:
Domingo
. Brincadeiras, pipoca, picolé ,
algodão doce, refrigerante, pula-pula, cama
elástica e muito mais, não percam!!!!
Pérgula da Piscina

17

21:00 / 01:00

Sexta

Flashback - “ Noite de
Halloween”
Salão Nobre

19

13:00/17:00

Domingo

19
Domingo

22
Quarta

24
Sexta

26
Domingo

programação

Reservado ao T.R.E. 2º turno das eleições

DOMINGO DAS CRIANÇAS
VAI TER MUITA DIVERSÃO

Todos os ritmos com o Grupo
Desejo Sensual
Pérgula da Piscina

15:00 / 17:00

Atividade Infantil – Espetáculo
Encantando Oficinas
Em frente ao parque

14:00 / 17:00

Bingo Social, venha ganhar
prêmios!
Salão Galeria

21:00 / 01:00

Baile de Aniversariantes em “
Uma Noite Portuguesa” com a
Banda Típicos da Beira
Salão Nobre

Organizado pelas Vice-Presidências Cultural e
Social, o domingo, dia 12/10, vai ser todo dedicado
às crianças e muitas brincadeiras vão ficar disponíveis para os pequeninos nos vários espaços do Clube.

Além das atividades lúdicas, garantido está
as distribuições de refrigerantes, pipocas e
picolés com fartura.
Renovando parceria com a AABB-Rio, a equipe
da Clínica Odontológica Renovedente, sob a direção
da Doutora Rêni da Silveira, anuncia que estará adicionando brincadeiras educativas ligadas ao contexto de promoção da saúde oral. Uma série de jogos,
passatempos, palestras, quis, sempre abordando o
cuidado que se deve ter com a saúde bucal, desde a
mais tenra idade. Ao longo do tempo, também, haverá distribuição de brindes, como escovas e pastas
de dente, fio dental. Vamos revelar uma surpresa aos
nossos associados: A Renovedente entregará aos primeiros 50 meninos e meninas que chegarão na sede
da AABB-Rio, kits completos de tratamento dentário.
www.aabb-rio.com.br • Outubro 2014
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aniversariantes • Fotos de Carlos Cardoso
O tradicional “Parabéns pra Você”

ANIVERSARIANTES
DA ESTAÇÃO DAS FLORES
Os aniversariantes do mês de Setembro festejaram seu dia maior abrindo a estação da Primavera, no Salão Nobre “Flávio Alcofra”, com um animado baile ao som da excelente banda “Cassino Brasil”.
A Diretoria da AABB recebeu os associados e
seus convidados com a alegria costumeira oferecendo o rito da chamada frente ao palco para o corte
simbólico do bolo confeitado, as manifestações dos
aplausos durante a interpretação do “Parabéns pra
Você”, a foto histórica para a Revista e a continuação
do baile, com a mesma satisfação, até a madrugada.

O aniversariante Presidente do Conselho Fiscal Sérgio
Ricardo Lopes de Carvalho comemorando com a esposa Ana Cristina Corrêa da Silva;

O aniversariante Vice-Presidente
Social Márcio Plastina confraternizando ao lado da esposa Anamaria e do filho Bruno Plastina;
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aniversariantes

O casal Tilde e Tuninho comemorando anos de casados ao lado dos amigos Eliana e Roberto.

A aniversariante Maria Nilza Coelho Chaves Faria comemorando com o esposo Vice-Presidente Administrativo Nelson Augusto Chaves Faria, com os
amigos Dr.ª Nilcea Cardoso, Neide e Orlando Barcelos.

O aniversariante Sérgio Ribeiro comemorando seu aniversário e também
os 48 anos de casados com a esposa Geane junto do casal Luiz Antonio dos
Santos e Helena Cardoso que também comemoraram 48 anos de casados,
na companhia de amigos.

A aniversariante Cecília comemorando pela 6ª vez consecutiva a chegada
de mais uma primavera ao lado dos amigos.

A aniversariante Maria do Socorro confraternizando com Ricardo Holanda e amigos
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A aniversariante Simone M.V.Moraes de Oliveira comemorando a chegada de mais uma primavera com o esposo Paulo Moraes de Oliveira, com a
mãe Marlene, as filhas Helena e Marlene, o irmão Ismael e a cunhada Val

As aniversariantes Marlene e Sr.ª Clemência comemorando com Tânia,
Cláudia, Maria Rita, Sandra, Iago e Jandeara;

O aniversariante Telmo Carvalho festejando com a esposa Lirian Spring

A aniversariante Aparecida comemorando com o esposo Ary Almada;

O aniversariante Luiz Cabral comemorando com Fernanda Denasi;

O aniversariante Hugo Alvarez comemorando com Raul, Cláudia, Alda e
Eduardo
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aniversariantes

O aniversariante José Camelo Cunha confraternizando com o Alessandro,
Maurício, Marcelo, Mônica, Leonora e amigos

O aniversariante Vinícius Missiaggia comemorando com Renata Missiaggia;

A aniversariante Maria Perpétua confraternizando com Mariza;

O aniversariante Juracy Freitas Silva comemorando com Heloísa Maciel da
Costa, Fernando Antonio Albuquerque e Angela Inês G. e Silva

O aniversariante Walter Nery de Miranda confraternizando com a esposa
Sônia Maria a sogra Waldemira;

O conselheiro Pablo Fernández confraternizando com a esposa Elaine Fernández;
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seresta • Fotos de Carlos Cardoso
Na sexta-feira dia 19 de setembro, mais uma Noite dos Seresteiros aconteceu no Salão Ga-

leria, reunido os amantes da música romântica.
Com um repertório variado e um público fiel, a Seresta já se tornou um dos eventos mais aguardados pelos nossos associados. Se você não conhece, venha participar!
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86 ANOS DO PROFESSOR
HELIO ALONSO
Merecidas homenagens foram prestadas
ao Professor Hélio Alonso, figura proeminente
da educação do Estado do Rio de Janeiro, pela
passagem dos seus 86 anos de idade. Destacamos a reunião organizada pelos funcionários
das Organizações Hélio Alonso que constou
de missa em ação de graças realizada na Igreja
de NS da Conceição, em Botafogo e posterior
coquetel, ocasião em que o ilustre homenageado recebeu os parabéns do seu vasto círculo
de amizades. Acrescentamos ainda que o aniversariante é o sócio comunitário número 1 da
AABB-Rio, para quem enviamos nossos melhores votos de felicidades. Os flagrantes mostram
os familiares do aniversariante e a presença da
cantora Elza Soares sua amiga.
www.aabb-rio.com.br • Outubro 2014
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Currículos da Nova Diretoria
Conselho de Administração
Odali Dias Cardoso
Presidente do Conselho de
Administração
Formação: Economista com Pós -Graduações
Profissional: Funcionário aposentado do Banco do
Brasil; Ex-Presidente das AABBs-Rio/Tijuca/Nova Iguaçu; Ex-Presidente da AAFBB; Ex-Presidente da Federação dos Clubes e Assoc. do Estado do Rio de Janeiro; Ex-Conselheiro Deliberativo e Consultivo da PREVI;
Ex-Conselheiro de Administração do Hopi-Hari S.A; ExConselheiro Fiscal as Suzano Papel e Celulose; Ex-Conselheiro da SOL Participações S.A (Telemar); Conselheiro da Sauípe S.A; Presidente do Conselho Fiscal da
PREVI; Sócio da ODALI Empreendimentos Ltda; Ex-Presidente do Conselho Deliberativo da AABB-Rio.
George Neder Cardoso
Vice-Presidente de Patrimônio
Formação: Graduado em Engenharia
Civil (UFRJ) e Direito (PUC-Rio); Mestrado em Gestão de Empresas pelo IAE Grenoble (FR);
Profissional: Sócio-Diretor da Construtora C3. Atuando na área de investimentos e de desenvolvimento
imobiliário.
Lauro Sander
Vice-Presidente Financeiro
Formação: Licenciado em Ciências Físicas e Biológicas ; Pós Graduado em Administração de Empresas (UFRS); Pós
Graduado em Marketing (PUC-Rio); Conselheiro de Administração (IBGC)
Profissional: Superintendente Estadual do Banco do
Brasil nos estados do Tocantins, Amazonas, Acre e Roraima; Superintendente de Governo do Banco do Brasil
para as regiões Sul e Sudeste; Conselheiro de Administração nas empresas CELESC S.A e BOMBRIL; Conselheiro Fiscal na empresa CEMIG; Membro do Conselho
Deliberativo da AABB-Rio.
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Edmundo Maia de Oliveira
Ribeiro
Vice-Presidente de Comunicação
Formação: Bacharel em Economia
(EPGE/FGV); Pós Graduado em Política
Monetária (EPGE/FGV); Mestrado em Economia (EPGE/
FGV).
Profissional: Analista de Informações Gerenciais em
First National City Bank; Ex-Chefe da Divisão de Operações do Departamento de Mercado Aberto do Banco Central do Brasil; Ex-Presidente do Fundo de Pensão; Ex-Presidente da PREVDATA; Consultor da FGV
Projetos; Coordenador do Núcleo de Certificação de
Pessoas da FGV Projetos; Coordenador e Professor do
MBA em Gestão Econômica e Financeira de Empresas
na FGV RJ e SP e do MBA em Mercado de Capitais na
FGV em SP,RJ.
Márvio Sarmento Botelho
Vice-Presidente de Esportes
Formação: Bacharel em Administração
de Empresas (UVA); MBA em Gestão de
Ativos (IAG-PUC- Rio).
Profissional: Funções exercidas no Banco do Brasil:
Assessor da Diretoria de Mercado de Capitais e Investimentos (RJ); Analista Pleno do Mercado de Capitais
e Investimentos BB DTVM/RJ; Analista Sênior do BB
DTVM/RJ; Gerente de Núcleo do BB DTVM/RJ; Auditor
Sênior (Auditoria Interna e Mercado Financeiro).
Márcio Gabriel Plastina
Vice-Presidente Social
Formação: Graduado em Direito (UFRJ);
MBA em Direito do Consumidor pela
FGV.
Profissional: Advogado com experiência em processo Civil; Ajuizamento de ações e defesa em processos
judiciais e extrajudiciais; Experiência na elaboração de
contratos e garantias cíveis e comerciais, em ênfase
bancária; Ex-Professor da cadeira de Direito Comercial
e Consumidor na UFRJ; Análise de contratos financeiros, defesa judicial e extrajudicial em todos os graus de
Jurisdição no Banco Sudameris Brasil; Assessoria comercial e jurídica em locações não residenciais na DOREX – Empreendimentos e Participações.

Currículos da Nova Diretoria
Cleto Veiga Calado
Vice-Presidente de Aposentados
Profissional: Aposentado do Banco do Brasil, cidadão Duque Caxiense, músico, poeta e às vezes, compositor. Em 2002 assumiu a secretaria do Conselho Fiscal
da AAFBB, ali permanecendo até o final de 2004; Foi
Vice-Presidente Social da AAFBB entre 2005 e 2010,
acumulando a função com a administração do Complexo Hoteleiro em Xerém. Época que conquistou o
título de Utilidade Pública para a Sede Campestre,
devido a economia gerada, além de realizar grandes
eventos sociais e esportivos, lembrados por muitos
até hoje.
Clarissa dos Santos Oliveira
Vice-Presidente Cultural
Formação: Licenciatura em Letras (Português/Francês); Pós-Graduação em Ensino de Língua Portuguesa; Pós-Graduação em Administração Financeira (FGV-RJ)
Profissional: Aposentada do Banco do Brasil S.A, onde
tomou posse na Ag. da Penha (RJ), sendo requisitada
após 4 anos para a Carteira de Comércio Exterior – CACEX. Aposentou-se na Superintendência-RJ. Representou o Banco do Brasil ministrando cursos de “Linhas de
Crédito do Sistema BNDES” em várias unidades da Federação. Há mais de três anos é Diretora de Divisão de
Capacitação e Programas Educacionais da Escola Fazendária do RJ, órgão pertencente à Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ). Membro do Conselho Deliberativo da AABB-Rio na gestão passada e
membro titular do Conselho Deliberativo da AAFBB,
na atual gestão.
Nelson Augusto Chaves Faria
Vice-Presidente de Administração
Profissional: Advogado; Funcionário
aposentado do Banco do Brasil; Tomou
posse na agência de Campo Grande
em setembro de 1964, foi transferido em 1968 para
à agência do Centro – RJ, onde chegou ao cargo de
Chefe de Supervisores e se aposentou em março de
1995.

Conselho Deliberativo
Mário Fernando Engelke
Presidente do Conselho Deliberativo
Formação: Técnico em Contabilidade; Graduado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito e em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Contábeis
Moraes Júnior;
Profissional: Ingressou no Banco do Brasil, em 1959,
tendo exercido as funções de Chefe de Divisão na Contadoria em Geral. Foi Gerente-adjunto da Agência de
Paris (França), Gerente Geral em Bruxelas (Bélgica) e
em Los Angeles (USA). Aposentou-se como Gerente de
Negócios Especiais da Área Internacional. Representou a PREVI no Conselho Fiscal da Companhia SUZANO Celulose e Petroquímica, presidiu o Conselho de
Administração da Companhia TUPY S.A., assumindo a
Presidência da empresa em 2002, sendo, atualmente,
Conselheiro Fiscal da AMBEV. Exerceu a função de Diretor Administrativo e Financeiro da Seguradora Brasilsaúde, entre 2003 e 2010. Foi Vice-Presidente Social
da AABB-Rio no triênio de 1999 a 2002; Presidente da
AABB-Tijuca no triênio 2003 a 2005. Presidiu a Comissão Financeira da AABB-Rio no período de 2005 a 2008
e membro do Conselho Deliberativo até 2011. Foi presidente do Conselho Fiscal do CESABB RJ entre 2006
e 2010. Foi Coordenador do Conselho de Usuários da
CASSI-RJ, desde sua fundação até 2012. É membro eleito do Conselho Deliberativo da CASSI. Foi Presidente
do Conselho Fiscal da AABB-Rio, no período de 2011
a 2014.
Conselho Fiscal
Sérgio Ricardo Lopes de
Carvalho
Presidente do Conselho Fiscal
Formação: Bacharel em Relações Internacionais com Pós-Graduações;
Profissional: Funcionário aposentado do Banco do
Brasil; Ex-Auditor Chefe Adjunto na PREVI; Ex-Conselheiro Deliberativo suplenjte da AABB-Rio; Membro do
Comitê de Auditoria da CPFL; Consultor da Fernando
Motta Auditoria Associações.
www.aabb-rio.com.br • Outubro 2014
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REGISTRO •

Fotos de Carlos Cardoso

Bingo
Beneficente da
Obra do Berço
A Obra do Berço realizou
no dia 09 de setembro um
Bingo Beneficente, no Salão
Nobre da nossa AABB-Rio. E foi
um grande sucesso, pois o público lotou o salão, prestigiando o evento dessa instituição
que atende cerca de 100 crianças e quer muito dar continuidade ao Projeto Acolher para
Educar.

IMAGEM DA SANTA VISITA AABB
Os associados da AABB-Rio tiveram
um momento de oração ao receberem,
no dia 14/09, a visita da imagem de N.S.
de Schoenstat, trazido pelos religiosos
da Igreja dos Santos Anjos, do Leblon.
O quadro ficou exposto no hall de entrada da sede social, como acontece em
todos os anos a pedido dos fiéis da milagrosa Santa. A foto registra o momento do ritual religioso.
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Informes do Conselho de Administração

Comunicação

ço para festas, convenções, seminários e atividades esportivas e culturais.

Por Edmundo Maia de Oliveira Ribeiro*

Atualmente, os meios de comunicação existentes
na AABB-Rio são a revista, o site e o informativo semanal,
via e-mail, que passa a programação da semana, e o facebook. Logo se observa que essa comunicação se mostra
distorcida na medida em que não disponibiliza o acesso
fácil a uma das partes do contexto, quero dizer, no caso,
ao receptor. Ou seja, não ocorre a troca de papéis entre o
transmissor e o receptor. Além disso, quero crer que ainda é incipiente a comunicação nas redes sociais, tão em
voga nos dias de hoje. As melhorias nesse segmento, no
entanto, carecem de estudo mais aprofundado, de modo
que não serão prioridade neste instante. Vamos focar inicialmente na melhoria da revista e do site, que nos servirão de experiência para os próximos passos.

É com muita satisfação que me dirijo aos associados neste início de mandato (2014/2017) à frente da Vice-Presidência de Comunicação da AABB-Rio.
Essa pasta se reveste de particularidades que precisam
ser estabelecidas desde logo para que no futuro não haja
uma cobrança distorcida do seu papel. A necessidade de
fixar os objetivos decorre da abrangência dos temas de
que trata, visto que é preciso ter foco para que possamos
avançar no propósito de trazer bem estar e maior grau de
satisfação no atendimento aos associados. O que a equipe do presidente Odali tem em mente é fazer com que o
associado se sinta feliz na AABB-Rio, ou, pelo menos, com
uma tranquilidade semelhante à que sente em casa.
Como termo geral, a palavra comunicação pode ser
entendida como o processo de transmissão e recepção
de mensagens entre dois segmentos. No nosso caso, a
comunicação relevante deve ocorrer entre os administradores do Clube e o corpo de associados. A comunicação
é tão melhor quanto forem os canais de acesso, tanto do
transmissor, quanto do receptor, já que ambos trocam de
lugar sistematicamente.
Comunicação social, por sua vez, estuda os meios de
comunicação de massa, com destaque para o jornalismo
ou imprensa, enquanto que a comunicação organizacional se utiliza de outros meios como publicidade, propaganda, relações públicas, e mais recentemente internet e
redes sociais.
Tomando por base uma perspectiva mais exigente, o processo de comunicação deve envolver, além do
âmbito interno, uma relação permanente com o público externo, quero dizer, com fornecedores, outros clubes, público interessado (funcionários do BB ou não),
além da mídia em geral e patrocinadores em particular.
A avaliação externa, mais do que a interna, ajuda a definir o valor intrínseco atribuído ao clube, aí considerados
a qualidade dos serviços prestados aos sócios e o nível
do ambiente interno. Esse valor intangível é que valoriza não somente a AABB-Rio em si mesmo, mas também
os seus associados. Sendo elevado o valor desse bem
imaterial, há maior demanda por ingresso, com eventual
aumento do preço de ingresso para novos associados, e
abrem-se as portas para o financiamento das atividades
através de patrocínios e parcerias, além de publicidade,
assim como de outros interesses como aluguel de espa-

Os vice-presidentes da AABB estão analisando suas
respectivas pastas e consolidando, através do planejamento estratégico em curso, uma base de atuação da administração para definição de uma carteira de projetos.
No entanto, o que se percebe de antemão é que os recursos para novos projetos são extremamente escassos, o que sugere uma estratégia de buscar parcerias
e patrocínios para alavancar tais iniciativas, principalmente nas áreas esportiva e cultural.
Nesse contexto, estou colocando os principais
objetivos da pasta de comunicação em duas áreas
específicas:
No âmbito interno – proporcionar um site ativo
e amigável que mantenha um diálogo aberto e permanente com os associados, de modo que sua participação seja frequente e se dê diretamente com as áreas
fim da Associação, quero dizer, a comunicação deve ser
direta, objetiva e diária nas áreas administrativa, financeira, patrimonial, social, esportiva e cultural. É de se
esperar que a área esportiva e a social conservem o
maior fluxo de contatos, mas parece essencial também
uma ligação direta com as demais áreas para que se
possa facilitar a vida dos associados, evitando idas desnecessárias à Secretaria para resolver problemas burocráticos. O site deve funcionar como um propagador
das atividades do Clube, tanto na área esportiva, quanto cultural e social, funcionando como um estímulo à
participação dos associados. Quanto à revista, estamos
analisando os diversos contratos em vigor. Entendese, desde já, que precisa de uma reformulação. Precisamos incluir novas áreas de interesse, de modo a atrair
a atenção dos associados, disponibilizando artigos que
www.aabb-rio.com.br • Outubro 2014
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tragam contribuição efetiva na vida das pessoas e que
permitam a satisfação de uma leitura de lazer. Desde
já, os associados podem e devem se pronunciar com
sugestões de temas que devem fazer parte da revista,
como literatura, cinema, teatro, cultura em geral, saúde e educação, assim como textos vinculados a atividades esportivas que ultrapassam as fronteiras do nosso
clube, ainda tão restritas. Devemos evitar textos aleatórios, mas parece razoável disponibilizar uma coluna
como espaço para os associados publicarem seus textos.
No âmbito externo – buscar apoio e orientação
para a elaboração de projetos que viabilizem parcerias
e patrocínios capazes de financiar atividades específicas, notadamente nas áreas esportiva e cultural. Trabalhar a imagem externa da AABB-Rio e localizar empresas
que tenham interesse na aproximação com nossa comunidade e que se disponham a financiar os nossos projetos. Nesse ponto, chamo atenção para a importância
dos projetos, pois são eles que podem viabilizar uma situação financeira confortável para o clube que possa re-

VARIEDADES •

Bem, o objetivo desse texto é de dar início a uma
conversa com os associados em geral, e, em particular,
com aqueles que se interessam e desejam participar dos
planos da atual administração para a construção de uma
AABB-Rio forte, atraente, empolgante, alegre e divertida, onde todos se sintam bem. Vamos começar o trabalho de mais uma administração Odali, que se atualiza
a cada vez. Queremos o Clube como uma extensão da
casa dos associados. Queremos o clube cheio de crianças, jovens, adultos e da terceira idade participando das
atividades esportivas, culturais e sociais. É como o almoço de família aos domingos, só tem graça se a casa estiver cheia.
Até a próxima.
Edmundo Maia de Oliveira Ribeiro
Vice-Presidente de Comunicação
Contato: vpcomunicação@aabb-rio.com.br

Aciléa Pinto da Cunha *

Timidez
Ele não era tímido porque queria, nasceu tímido. É
mais ou menos como nascer branco, amarelo ou negro,
era inerente à natureza dele. Era bonito, mas sem charme,
o que o tornava sem atrativos. Porém quando em aula, dissertava sobre qualquer tema, e era brilhante. Sempre defendendo com muito ardor seu ponto de vista. O tempo
passou, ele cresceu e seguiu uma carreira, em que é proibido ser envergonhado: Advogado.
Tudo ia muito bem, até se apaixonar por uma colega
de profissão, muito audaciosa, inteligente e que acertou
em cheio o seu coração. Passavam muito tempo juntos,
conversando sobre trabalho e assuntos do coração, mas o
romance não evoluía.
Mas o destino resolveu interceder neste affair e as
coisas foram parar no tribunal, ele como defensor e ela
como promotora. Em julgamento o assassinato de uma
jovem, pelo próprio amante. E ela deu início fazendo apologia ao egoísmo daquele que colocou seus sentimentos
de posse ante a liberdade da moça. Ele se adiantou pela
replica, mostrando a desilusão, a tristeza, a amargura de alguém que ama com toda a sua alma e é desprezado, avil-
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tado, traído em seus sentimentos. De uma maneira envolvente, carinhosa e terna ele dissertou sobre o tema que
conhecia de sobra: o amor não correspondido, a falta de
esperança, a ausência daquela que encheria seu âmago de
alegria e felicidade.
Falou de uma forma tão verdadeira que aos olhos de
todos, o julgado passou a ser o herói, de um grande amor
não correspondido. Na verdade o nosso tímido era um
grande poeta e como tal sobre explanar bem essa história
triste de um grande amor.
Emocionou a todos e principalmente o coração da
colega. Ganhou a causa e quando ela foi cumprimentá-lo
ele percebeu que não estava triste, ao contrário, ela abriu
um lindo sorriso, pois acabara de perceber que também o
amava, que aquele cara tímido era o grande amor da sua
vida. Sem mais, chegou junto a ele deu-lhe um beijo apaixonado.
Foi a perda de uma causa sim, mas a vitória sobre um
coração que não conseguia se abrir. A propósito o amante apaixonado conseguiu conquistar sua amada. Abriramse os corações, abriram-se as almas. E todos foram felizes
para sempre.
(*)Jornalista, associada e colaboradora da revista da
AABB-Rio.

Biblioteca alexandre caminha
Livros Novos:
FICÇÃO
A SENHORA DAS ÁGUAS - Philippa Gregory
A FESTAS DA INSIGNIFICÂNCIA - Milan Kundera
IDÊNTICOS - Scott Turow
GRAÇA INFINITA - Danielle Steel
O MARAVILHOSO AGORA - Tim Tharp
O CAVALEIRO TEMPLÁRIO, v.2 - Série: As Cruzadas - Jan Guillou
A ROSA DA MEIA NOITE - Lucinda Riley
BELO CASAMENTO - Jaime McGuire
O HOMEM QUE AMAVA OS CACHORROS - Leonardo Padura
CIDADE DO FOGO CELESTIAL, v.6 - Série: Os Instrumentos Mortais
Cassandra Clare
NÃO FICÇÃO
ORVIL: TENTATIVAS DE TOMADA DO PODER - Ten. Cel. Licio Maciel
(Organizador)
FACEBOOK E AS NOSSAS IDENTIDADES VIRTUAIS - Gabriel Artur Marra e Rosa
MENTES CONSUMISTAS - Ana Beatriz Barbosa Silva
DIÁRIO DE UM DETENTO: O LIVRO - Jocenir
CELESTE NO CAMINHO DA VERDADE - Leonardo Rásica
PAIS INTELIGENTES FORMAM SUCESSORES, NÃO HERDEIROS - Augusto Cury
O NOBRE DEPUTADO - Márlon Reis
FORNO, ARTE E TERAPIA - Maria Cláudia Siqueira Garcia
COMO MONTAR UMA MULHER BOMBA - Luciana Pessanha
UM SORRISO OU DOIS: PARA MULHERES QUE QUEREM MAIS - Frederico Elboni
INFANTO-JUVENIL
DEZ BONS CONSELHOS DE MEU PAI - João Ubaldo Ribeiro
A MENINA QUE COLECIONAVA BORBOLETAS - Bruna Vieira
TEM SEMPRE UM DIFERENTE - Blandina Franco
CARTAS DE AMOR AOS MORTOS - Ava Dellaira
VÓ CORUJA - Daniel Munduruku
PRINCESA ADORMECIDA - Paula Pimenta
DEIXEI O PUM ESCAPAR - Blandina Franco
O VOO DE VADINHO - Álvaro Faleiros e Fernando Vilela
O QUE TEM DENTRO DA SUA FRALDA ? - Guido Van Genechten
UM DIA NA VIDA NO NICO MINHOCA - Richard Scarry

DICAS DE LEITURA:
OPERAÇÃO BANQUEIRO
Rubens Valente.
A história de como o banqueiro
Daniel Dantas foi preso e libertado acusando seus acusadores. Um
acontecimento inusitado assombrou o Brasil em 2008: O poderoso
e enigmático banqueiro Daniel Dantas foi preso pelo delegado federal Protógenes Queiroz,
por ordem do juiz Fausto De Sanctis, e conduzido algemado para uma cela comum, acusado
de vários crimes. Mas logo depois foi libertado,
por ordem do então presidente do S.T.F. Gilmar
Mendes. As provas da investigação foram anuladas. O delegado foi afastado de seu trabalho
e elegeu-se deputado. O juiz deixou sua vara
e asumiu o cargo de desembargador no T.R.F.,
mas em área sem relação com crimes financeiros, sua especialidade. O que teria acontecido?
BRUXOS E BRUXAS - James Patterson.
É como entrar em um pesadelo.
Do nada, você é retirado de sua
casa, preso e acusado de bruxaria.
Parece século 17, mas é o governo
da Nova Ordem, e está acontecendo agora. Sob a ideologia da Nova Ordem, O Único Que É O Único mantém seu poder à força, sem
músicas, nem internet, nem livros, arte ou beleza.
E ter menos de 18 anos já é suficiente para que
você seja suspeito de conspiração. Os irmãos Allgood estão encarcerados nesse pesadelo e, para
escapar desse mundo de opressão e medo, terão
que contar um com o outro e aprender a usar a
magia. Do autor best-seller James Patterson, Bruxos e Bruxas é uma saga para se ler...Antes que
seja tarde.
MULHERES QUE ESCOLHEM
DEMAIS - Lori Gottlieb
Todo mundo tem uma amiga
que vive procurando defeito em
todos os pretendentes. Um é alto
demais, o outro é baixinho; um
terceiro não é suficientemente
bem-sucedido. E tem ainda aquele que é perfeito demais...A expectativa por uma boa companhia é tão grande que a cabeça da mulher
se enche de dúvidas: “Ele é a pessoa certa para
mim ? Ele é O CARA !? Será que existe o Príncipe Encantado ? Pior ainda: Será que fiquei esperando tanto que não reparei quando ele passou
por mim?” Talvez o homem que a sua amiga –
ou você, mesmo que não admita – tanto espera não exista. E talvez você nunca tenha pensado nisso.
www.aabb-rio.com.br • Outubro 2014
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Salão de Beleza
da AABB
O Salão de Beleza da AABB-Rio através de sua esteticista Geneir já está oferecendo um clareamento global seguro
e eficaz para a pele com aplicação de produtos de alta qualidade.
Aproveitando o curso feito em São Paulo (SP), a Geneir
atualizou seus conhecimentos em massagem modeladora e
turbinada com e sem aparelhos.
Como o verão está chegando, as clientes podem aproveitar esse moderno serviço de embelezamento.
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REGISTRO
BICICLETÁRIO – Fica terminantemente proibido o estacionamento das bicicletas e motos após o horário de funcionamento das atividades da Associação. Do mesmo modo que alertamos aos proprietários dos veículos que não deixem seus
pertences ou acessórios sem o devido cuidado do trancamento, pois não nos responsabilizamos por qualquer perda ou extravio dos mesmos.
REAJUSTE DAS MENSALIDADES – Em sua reunião ordinária realizada em 30/09/14, o Conselho Deliberativo apreciou
e aprovou a proposta do Conselho de Administração no sentido de reajustar os valores das mensalidades dos associados,
a partir do mês de outubro corrente. A proposta do reajuste
teve como razão a recuperação da perdas inflacionárias, cuja
finalidade é a manutenção do equilíbrio da situação financeira da AABB-Rio, utilizando para tal o índice de preços aos consumidor (INPC) na ordem de 6,25%, sobre os valores atuais,
que arredondados passarão a ser cobrados R$180,00 (sócios
da categoria efetivos) e R$260,00 (sócios da categoria comunitários).
AQUARELA AMAZÔNICA – É o titulo do livro de
autoria de nosso associado Raimundo Alberto,
cujo lançamento previsto para o dia 02 pp não
foi concretizado em face de um acidente sofrido
pelo autor. Segundo sua filha Maira, Raimundo
teve de ser internado às pressas face a gravidade da situação
que merecia cuidados especiais. O lançamento de sua obra foi
adiado para outra data que será brevemente informada.
www.aabb-rio.com.br • Outubro 2014
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VICE-CAMPEÃO BRASILEIRO DE
SINUCA É DA AABB-RIO
A sinuca da AABB-Rio recebeu com as honras de
campeão o jovem associado e novo astro da caçapa, Thadeu Giannattasio Nobre. Vencendo os melhores ases do esporte da mesa verde que encontrou até
chegar à finalíssima do campeonato brasileiro de sinuca de 2014, contra o heptacampeão Igor Figueiredo,
respeitado ídolo do taco, conquistando honrosamente o titulo de vice-campeão. O certame realizado no
período de 16 a 21 de setembro pp, em Belo Horizonte
(MG), teve a chancela da CBBS – Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca.
Thadeu tem 23 anos e pratica múltiplos esportes,
mas a Sinuca (Snooker) desde muito, é a sua paixão.
Reside em Volta Redonda, mas, realiza seus treinamentos na AABB-Rio sob a supervisão do seu técnico
e, também, associado Danilo Correa que vê em seu pupilo um futuro de grandes vitórias.
“Devido ao seu bom desempenho, nos últimos
campeonatos brasileiros, Thadeu conquistou o direito de participar de dois importantes torneios mundiais
organizados pela IBSF (International Billiards Snooker
Federation) na Índia, ainda este ano e, na China, em
2015”, revela com entusiasmo o seu treinador. Ele
exalta, também, a dedicação, o trabalho sério, a perseverança e o equilíbrio emocional de Thadeu, virtudes
que o fizeram conquistar vários títulos antes do vice
brasileiro deste ano (vide box).

Thadeu Nobre

O laureado atleta mostrando um pouco da sua
emoção pela conquista fez questão de mencionar a
imensa gratidão que tem pelos seus pais, Evaldo e Isabela, e o sucesso alcançado é creditado ao apoio que
sempre recebeu da família.
PRINCIPAIS TÍTULOS DE THADEU
1- Campeão Estadual Mirim, em 2003;
2- Campeão Estadual Infantil , em 2005;
3- Campeão Municipal Volta Redonda, em 2008, 2011;
4- Campeão Regional Vale do Paraíba, em 2009, 2012;
5- Campeão Estadual Rio de Janeiro (aos 19 anos), em
2010;
6- Campeão Interestadual (3 vezes): Juiz de Fora, Barbacena e Cabo Frio;
7- 4º lugar no campeonato Brasileiro sub-21, em 2008,
2010;
8- 4º lugar no campeonato brasileiro sinuca, em 2011;
9- 7º lugar no campeonato brasileiro sinuca, em 2012;
10- 3º lugar no campeonato brasileiro sinuca, em 2013;
11- Vice-campeão da Copa Sul, em 2013;

Atletas da sinuca, da esquerda para direita, Danilo, Gasparini, Calado, Thadeu e Inácio
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12- Vice-campeão brasileiro de sinuca, em 2014.

esportes

Mestres faixa preta em formação

A FESTA DO TAEKWONDO
O Meeting se consagra como o maior
evento de Taekwondo do Estado

A décima edição do Meeting de Taekwondo do Rio tre Yong Min Kim referencia internacional da modalidade Janeiro aconteceu na AABB-Rio, no dia 28 de setem- de que fez questão de estar presente e pessoalmente vir
bro. Idealizado pelo mestre Evandro Cesar reuniu este ano agradecer por todo trabalho feito em prol do desenvolvimento do Taekwondo no Brasil.
40 academias de todo o estado com mais de
400 participantes que se distribuíram nas disputas das modalidades de luta e “poomsae”.
Outro momento marcante foi a presenO evento que já era uma referencia no estado
ça dos atletas que integram a Seleção Brasicom esses números, superiores a qualquer ouleira de Taekwondo na modalidade “Poomtra competição realizada no ano, o consagra
sae”. Quem esteve presente ao evento foi
como o grande campeonato da modalidade,
presenteado por uma belíssima apresentatendo inclusive a presença ilustre de acadeção de altíssima qualidade técnica feita esmias do Espírito Santo e também de São Paulo. Luta mirim no tatame da AABB pecialmente para o Meeting.
O sucesso do Meeting é atribuído
a competência administrativa do mestre
Evandro Cesar que se preocupa com os mínimos detalhes para que o evento seja agradável a todos, sejam professores, atletas e,
inclusive, o público. Vários mestres marcaram presença que fez com que o mesmo
também se tornasse um ponto de encontro de ilustres personalidades que fizeram
Evandro Cesar
a história da arte marcial no país. Sem con- Mestre
entrega lembrança ao mestre
tar com a ilustríssima presença do Grão Mes- internacional Young Min Kim

Percebia-se no sorriso de cada criança ou adolescente a felicidade de estarem
participando do evento e a oportunidade
de estarem ao lado de grandes ícones deste
esporte. Os atletas que se apresentaram foram: Fabio Pires, Fernando Fortunato, Hélio
Brandão, Manoela Pontual, Marcos Santos,
Marcio Losada, Michelle Mello, Moisés Takanohashi, Nelson Kern, Rafael Jesus, Raquel
Costa, Renan Sousa, Renato Ribeiro, Rogério Casanovas e Yuri Peres.
www.aabb-rio.com.br • Outubro 2014
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Notícias do Departamento de Esportes

DETEC

Realizações do Departamento Esportivo durante o mês de Setembro e
divulgação dos próximos eventos do mês de Outubro de 2014
1 – BASQUETE:
A empresa K-Esportes de Basquetebol vem participando de vários amistosos, onde dois deles foram realizados no ginásio de esportes da AABB-Rio. No dia 2 de setembro aconteceu o amistoso contra o time basquete da
Cruzada, terminando a disputa empatada! Após a partida,
foram misturadas as equipes para uma grande confraternização em quadra com os participantes.

2 – BOLÃO DO BRASILEIRÃO:
O ¨Bolão do Brasileirão¨, continuará acontecendo aos
domingos na recepção social do clube até 40 minutos antes de começar o primeiro jogo. E esperamos que continue acontecendo essa grande disputa entre os palpiteiros
do Bolão do Brasileirão até o dia 07 de dezembro de 2014.
Entenda como funciona o BOLÃO DO
BRASILEIRÃO - 2014:
• Nos jogos realizados aos domingos: os interessados
em participar devem adquirir a ¨ficha de palpites¨, com o
funcionário de plantão que estará à disposição dos associados a partir de quarenta minutos antes do início do primeiro jogo, em frente ao Salão Galeria, situado à direita do
hall de entrada do clube;

Amistoso entre o time da K-Esportes e o time da Cruzada no ginásio da
AABB-Rio.

No dia 9 de setembro, o amistoso foi contra o basquete do Flamengo, que na categoria sub-17 perdeu para
a K-Esportes por dois pontos e na categoria sub-13 venceu
por cinco pontos.
A K-Esportes acredita que o placar não é o mais importante e sim a disputada e integração entre todos participantes e os pais que estiveram presentes.

• Cada participante recebe uma ficha que deve ser
preenchida e devolvida ao funcionário responsável até
imediatamente antes do início dos primeiros jogos do respectivo domingo;
• Em cada rodada, o DETEC contatará o vencedor da
mesma (por telefone ou e-mail), para acertar o recebimento do Vale-Lanche, correspondente ao vitorioso do respectivo domingo.
• Esse Vale-Lanche deverá ser apanhado até 10 (dez)
dias, após o contato feito pelo DETEC, de 3ª às 6ª feiras, no
período de 13:00 às 20:00 horas, e deverá ser consumido
até 15 (quinze) dias após o recebimento do mesmo.
Observação: A não-retirada do Vale-Lanche no prazo
especificado acima, implica na perda do direito ao mesmo.
• O vencedor final será o associado(a) que somar o
maior número de pontos ao longo de todo o BRASILEIRÃO.

As equipes de basquete do Flamengo e da K-Esportes
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• Em caso de empate, na rodada ou ao final do campeonato, haverá sorteio entre os concorrentes empatados.
A Pontuação:
A - Placar Correto ................................5 (cinco) pontos;

esportes
B - Placar do Vencedor.......................3 (três) pontos;
C - Empate sem acertar o placar.....3 (três) pontos;
D - Placar do Derrotado......................2 (dois) pontos;
E - Vencedor sem acertar o placar...1 (um) ponto.
A Premiação:
1° Lugar – Camisa do time do coração;
2° Lugar – Bandeira do time do coração;
3° Lugar – Bola de futebol.
3 – NATAÇÃO:
3.1 – CIRCUITO REI E RAINHA DO MAR:
No dia 31 de agosto foi realizado a 2ª etapa do Circuito Rei e Rainha do Mar organizada pela Federação Aquática do Rio de Janeiro (FARJ), no posto 6 em Copacabana.
A AABB-Rio foi representada pelo atleta Rodolfo Dias
que se tornou campeão da faixa “45+” participando da
prova classic com a distância de 2 km e a atleta Virgínia
Pedrosa que se tornou campeã da faixa “40+” participando da prova chalange com a distância de 3 km. Sendo um
dia maravilhoso de festa e alegria para nossos atletas. Parabéns aos atletas da AABB-Rio !
3.2 – CAMPEONATO BRASILEIRO MÁSTER:

Os atletas Rodolfo Dias e Virgínia Pedrosa

4 – XADREZ:
A AABB-Rio participou do Estadual Por Equipes na
versão 2014, na classe B. Entre as 21 equipes de diversos
clubes do Estado do Rio de Janeiro, a AABB-Rio ficou em 8°
lugar, segundo a Federação de Xadrez do Estado do Rio de
Janeiro (FEXERJ).
5 – COPA PENSI:
No dia 18 de outubro, no ginásio de esportes da AABB-Rio, será realizado a 7ª e última etapa da COPA PENSI,
que vem sendo realizado em todos os sábados do mês de
setembro, no horário de 8:00 às 19:00 horas.
6 – FESTIVAL DE PATINAÇÃO:
Você que patinou no canecão, no Roxy Roller, no Roller Show da Lagoa, no Roller Dance Babilônia e no Rio Skatezonne, não pode perder a volta do Roller Show. A melhor pista de patinação do Rio de Janeiro está localizada
na AABB-Rio.
No dia 13 de setembro, no ginásio de esportes da
AABB-Rio, aconteceu o 8º SKATEZONE, Festival de Patinação realizado sobre um piso especial, visando impedir
qualquer possibilidade de dano ao assoalho do ginásio. O
festival teve um grande número de patinadores de alto nível técnico, que proporcionaram um belo espetáculo ao
público assistente.

A pista lotada de patinadores.

Nos dias 20 e 21 de setembro se realizará em Foz de
Iguaçu o Campeonato Brasileiro Máster, onde a AABB-Rio
será representada pelos atletas Rodolfo Dias, Erica Souza
e Joana Malamed Izar. Os resultados serão publicados na
próxima edição da Revista. A AABB-Rio deseja boa viagem
e boa competição à todos os atletas !!!
www.aabb-rio.com.br • Outubro 2014
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7 – FUTSAL:
A empresa K-Esportes de Futsal participará de diversos amistosos e torneios no mês de outubro. No dia 4 de
outubro eles participarão de um amistoso no condomínio
Pedra de Itaúna, em todas as categorias (sub-5, sub-7, sub9, sub-11, sub-13). Nos dias 11 e 18 de outubro disputarão
o torneio I PAC de Futsal no clube Paissandú, com as categorias (sub-7, sub-9, sub-11, sub-13).

foram realizadas as diversas atividades que compuseram o
V VIRADÃO ESPORTIVO-ARTÍSTICO-CULTURAL da Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro.
Alunos realizando algumas atividades do V Viradão Esportivo.

8 – FESTIVAL DE ESPORTES NO DIA DAS CRIANÇAS:
Em comemoração ao dia das crianças, a AABB-Rio e a
K-Esportes, farão uma maratona de duas modalidades esportivas: o futsal e o basquetebol, que será realizado no ginásio de esportes da AABB-Rio.
O Futsal fará um torneio que será aberto aos sócios e
será dividido em 3 grupos:
Grupo 1 – crianças de 4 a 6 anos
Grupo 2 – crianças de 7 a 9 anos
Grupo 3 – crianças de 10 a 13 anos
No horário de 8:00 às 12:30 horas, com taxa de inscrição no valor de R$20,00 reais e inscrições até 8 de outubro. Vagas limitadas! Maiores informações: Jacqueline cel:
98530-3235 ou Glauco cel: 98702-9449.
O Basquetebol realizará um peladão que será aberto aos sócios na faixa etária de 14 a 17 anos, no horário de
14:00 às 15:00 horas.
Venha e traga sua família, pois será um dia muito
agradável para nossas crianças.
9 – V VIRADÃO ESPORTIVO-ARTÍSTICOCULTURAL:
No dia 26 de setembro, no horário de 07:00 às 17:00
horas, nas quadras cobertas, ginásio de esportes e salões,
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10 – 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), após
13:00 às 21:00 horas.

CASSI

Prestação de Contas – CASSI
Extraído do boletim mensal dos diretores e conselheiros eleitos pelos associados
da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI.
Por Mário Fernando Engelke – membro eleito do Conselho Deliberativo da CASSI.

A Caixa de Assistência e o Princípio da Solidariedade
“Garantir a solidariedade no Plano de Associados.
Mesmo atendimento a todos, independente de idade, função exercida no banco ou número de dependentes”
Neste boletim dos representantes eleitos pelo corpo
social da Cassi, apresentamos a nossa posição em relação
ao tema e à defesa da manutenção da solidariedade como
princípio da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil em qualquer debate que venha a ocorrer hoje
e no futuro sobre o modelo de assistência e a sustentabilidade da entidade.
A Cassi é Caixa de Assistência e visa promoção de saúde e
prevenção de doenças
Ela não visa lucro e não se baseia em planilhas de
controle de despesas assistenciais como premissa de
gestão. Foi criada por funcionários do Banco do Brasil
e evoluiu como um dos principais direitos do funcionalismo e familiares durante a vida laboral e na aposentadoria. Hoje é a maior entidade de autogestão em saúde
no Brasil.
A solidariedade é o que unifica trabalhadores da ativa e
aposentados.
Não temos dúvidas em afirmar que a solidariedade
deve ser considerada uma cláusula pétrea de nossa Caixa de Assistência, porque esse princípio é o que une trabalhadores da ativa, que vendem sua força de trabalho,
muitas vezes adoecem cumprindo suas longas jornadas
e ainda sob forte assédio pelo cumprimento de metas
e pela falta de funcionários. Também é o princípio que
protege os aposentados, que passaram décadas sob este
sistema de exploração e que têm na aposentadoria o legítimo direito a uma assistência médica, de boa qualidade,
com ampla cobertura e com custeio baseado no sistema
mutualista, onde o conjunto dos participantes contribui
com regras iguais e o fundo gerado custeia as despesas
assistenciais de cada participante e seus dependentes
(definidos por regras aprovadas pelo corpo social) e cuida de todo o grupo de acordo com suas necessidades em
saúde.
Quebrar solidariedade na CASSI significaria a possibilidade de pagar por dependente, por idade, por consumo,
por perfil epidemiológico, dentre outros, e temos certeza
que muitos não conseguiriam arcar com essas despesas,
fazendo com que vários colegas da ativa e aposentados
tivessem que abandonar a Caixa de Assistência, encarecendo cada vez mais os planos, a ponto de a entidade se
tornar insustentável.

Participantes devem ficar atentos contra tese e alegações
comuns do ponto de vista neoliberal e do mercantilismo
na saúde
Estamos em período de renovação de direitos dos
bancários na Campanha Nacional da categoria. Saúde é
um direito, e no caso do BB a Cassi é um direito e uma
conquista de décadas de lutas através do movimento
de saúde dos trabalhadores. A data base é um momento ímpar para buscar novos direitos em saúde para os
funcionários da ativa como, por exemplo, a inclusão dos
bancários oriundos de bancos incorporados no Plano de
Associados, e para os participantes da Caixa de Assistência como, por exemplo, a assistência odontológica como
direito de saúde administrado pela Cassi, que incluiria
os aposentados. Ambos direitos novos trairiam receitas
permanentes e fortaleceria a Caixa de Assistência e sua
sustentabilidade.
Pesquisa do BB durante a Campanha Salarial aborda fim
da solidariedade
Os bancários procuraram as entidades do funcionalismo e os dirigentes eleitos da Cassi preocupados com
perguntas sobre expectativas para a Campanha Salarial
2014, feitas a eles por certa empresa que alegou se tratar
de pesquisa encomendada pelo banco.
Na pesquisa foi perguntado o que os bancários
achavam da possibilidade de terem planos de saúde de
mercado e de cobranças de mensalidade por participantes, quebrando o princípio da solidariedade na Cassi. Os
eleitos não tem como interferir na postura do Banco do
Brasil, mas sempre questionamos essas pesquisas que
tentam desqualificar as entidades representativas do
funcionalismo como os próprios sindicatos, criados pelos
trabalhadores.
A sustentabilidade no Plano de Associados se dará
por aumento da solidariedade na Caixa de Assistência, por
ampliação dos direitos em saúde, por melhorias na gestão
e fortalecimento na Estratégia Saúde da Família e Atenção
Primária, a partir das Unidades Cassi pelo uso inteligente e
otimizado de rede referenciada e credenciada, com a melhoria na comunicação entre Cassi e os participantes e suas
entidades representativa, na melhoria das condições de
trabalho no BB e com maior participação social na Caixa
de Assistência através do fortalecimento dos Conselhos de
Usuários, do envolvimento das entidades do funcionalismo no dia a dia das Unidades Cassi distribuídas por todo o
território nacional e por uma política que amplie a cultura
de pertencimento dos participantes da Caixa de Assistência dos funcionários do Banco do Brasil.
www.aabb-rio.com.br • Outubro 2014
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cURSOS E SERVIÇOS
BASQUETEBOL
Centro de Treinamento K-Esportes - 3ª e 5ª feira - das 18:00 às 20:00 horas.
Informações: Kepler: 96424-7041 / 98891-5517 Jaqueline: 98530-3235.
BALLET E DANÇA
Instituto de Dança Kineret: Dança Israelí - 3ª a sábado; Ballet Clássico - 2ª a 5ª;
Jazz - 2ª a 5ª; Sapateado - 2ª, 4ª e 6ª; Hip Hop - 2ª e 4ª.
Informações: 98796-8788(Daniel) – 97964-8660 (Diana) - www.kineret.com.br
CANTO CORAL
Curso gratuito - AABB-Rio - 3ª feiras - 19:30 às 21:00h
Informações: Antonio Fontinha: 2541-7813; José Carlos Brandão: 98857-0157;
Luiz Carlos: 99404-4248; Roberto Sá: 99128-3585
DANÇA DE SALÃO
Adolescentes e Adultos - ESPAÇO DE DANÇA CRISTIANO SALGADO-ME
3ª e 5ª feiras - 17:00 às 21:00h.
Informação: 2214-5233 / 3126-7070 / 3149-5950 / 99869-6161 (Cristiano)
FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL
Centro de Treinamento K-Esportes
Jaqueline - 98530-3235 / Kepler – 96424-7041/98891-5517
3ª e 5ª feira 09 às 10h. (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 17 às 18h. (12 a 14 anos)
18 às 19h. (8 a 9 anos)
19 às 20h. (10 às 11 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)

RECREANDO - crianças de 2 a 4 anos
Bei Artes e Sonhos Esp. e Recreação. Brincadeiras e Trabalhos Manuais para
Crianças de 02 a 04 anos. 2ª a 6ª feira - 08:00 às 12:00h. / 12:45 às 16:45h.
Informações: 2274-4722 (Ramal 401); 3405-5155/98807-0271 (Isabel).
TAEKWONDO
TKD & Cia Artes Marciais Ltda ME. (TKD&CIA ME).
2ª feira: 11h. Treinamento da Equipe de Competição;
3ª e 5ª feira: 17:30h. (A partir de 14 anos - Juvenil e Adulto); 18:30h. (Até 13
anos); 19:30h. (A partir de 14 anos - Juvenil e Adulto); 20:30h. Treinamento da
Equipe de Competição;
4ª e 6ª feira: 18h. Treinamento da Equipe de Competição; 19:30h. (A partir de
14 anos - Juvenil e Adulto); 20:30h. Treinamento da Equipe de Competição.
Luiz Paulo – 99156-2230 / 2274-4722 (ramal 442)
TÊNIS
M&R Fitness Eventos Esportivos e Prescrição de Exercício Ltda. Aulas individuais e coletivas - Informações: Guilherme Prata – 98899-6775; Rogério –
99782-9257; Regnier – 97921-5432; Norma – 99614-2441; Fiuza - 98888-3026
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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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
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