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EDITORIAL
Olá, meus amigos e minhas amigas, associados da nossa AABB-Rio!
Eu já estava com muita saudade de vocês, pois faz muito
tempo que não nos comunicávamos. Senti a falta do nosso convívio saudável nas relações de entendimento do dia
a dia de nosso Clube, a Casa do lazer, do prazer, dos encontros fraternos, dos apertos de mãos, dos abraços inesquecíveis. Senti a ausência do encontro com os amigos
de sempre e dos candidatos em potencial a esse invejável
porto de “amigos para sempre”, como diz o sucesso musical traduzido e cantado em vários idiomas.
Nosso clube foi, é e queremos que seja, para sempre, o palco onde tudo isso acontece da forma mais natural possível
e sem qualquer impacto aos olhos dos associados que são
os arquitetos, engenheiros e operários desse movimento
de alegrias, esperanças e harmonia. Dos sentimentos de
bem-estar e entendimentos entre todos nós.
Naturalmente que para viver e desfrutar de tudo isso, em
nosso Clube, não é necessário ser presidente dele, mas somente que se faça o agradável deslocamento de casa para
a sede. Ao presidente compete se empenhar nas buscas
dos ingredientes capazes de processar a reação que venha
criar esse estado de espirito. Tenho consciência de que o
presidente deva operar sempre como uma espécie de catalizador dessa química.
Quero aqui agradecer a todos vocês, meus amigos e amigas, pela bela e inesquecível acolhida que todos deram a
mim e a meus amigos da chapa “Amigos da AABB-Rio”,
nas eleições que nos fez retornar a mais uma gestão em
nosso Clube. Vi que muitos fizeram esforço hercúleo para
chegar até o clube naquele dia 19 de agosto e poder depositar seu voto para eleger nossa chapa.
Creio que vale a pena registrar alguns nomes dos que enfrentaram a distância e o custo do deslocamento para aqui

estar. Foi o caso do colega Elvio Vincenzi que veio de Uberaba (MG); do colega Hervê que fretou um táxi em Cabo
Frio (RJ) e veio só votar, me dar um abraço e retornar em
seguida no mesmo veículo; do colega Wesley Bagno que
saiu de sua Niterói (RJ), com os mesmos propósitos; do
amigo José Assad que veio de Campos (RJ), pernoitou e
voltou a sua base; do colega Wilton Pacheco que veio de
Curitiba (PR), para cumprir a sua vontade de nos prestigiar,
fez o pernoite e voltou para a capital paranaense. Meus
agradecimentos de apreço, consideração e respeito a eles
e, também, para os muitos colegas e amigos que saíram de
casa, dos hospitais, alguns deles até contrariando ordem
médica, para vir votar em nossa chapa.
E, especialmente, nossos agradecimentos para aqueles outros que apesar da idade avançada, também, não pouparam esforços e vieram ao clube votar; para os familiares,
amigos e encarregados que se dispuseram a acompanhar
os eleitores naquele dia, para dar-lhes o prazer da participação no pleito da AABB; aos que ficaram impossibilitados de
comparecer por razões variadas, inclusive aqueles que nos
desculparam pela ausência mas ficaram torcendo por nós.
São sentimentos que me leva a fazer qualquer sacrifício
para fazer parte desse grupo, já que fui o “presidente titio”
e hoje vou ser o “presidente vovô” prazerosamente; vendo
essa família aabbana crescendo e se multiplicando. Tenho
o orgulho de dizer que ao longo dos 24 anos que ficamos
a frente dos destinos de nossa AABB não vi nenhuma de
nossas crianças se perderem nas muitas estradas da vida.
Não raras vezes encontro com muitas delas, hoje senhores ou senhoras que me abraçam e afagam meu ego com
qualquer agradecimento que me emocionam.
Na expectativa de ver a todos, nos muitos eventos que haveremos de programar e realizar, despeço-me com um
grande abraço.
Odali Dias Cardoso
Presidente do Conselho de Administração
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Sexta

21:00 / 01:00

Sexta Dançante “Uma
Homenagem ao Tim Maia”
Salão Margarida

21
Domingo

14
Domingo

13:00 / 17:00

Cantando todos os ritmos
“Ney Gouvêa”
Pérgula da Piscina

26
Sexta

17
Quarta

18
Quinata

19
Sexta

programação

14:00 às 17:00h

Venha ganhar prêmios no
Bingo Social
Salão Galeria

27
Sábado

19:00 / 22:00

13:00 / 17:00

Voz e Violão com Eduardo
Cardoso
Pérgula da Piscina

21:00 / 01:00

Baile de Aniversariantes com a
Banda Cassino Brasil.
Salão Nobre

19:30 / 23:30

Telhado Branco - grupo
boêmio do Leblon
Salão Granito

Happy Hour e MPB
Salão Galeria

19:00 / 23:00

Noite da Seresta e MPB
Salão Galeria

28
Domingo

13:00 / 17:00

O grupo Nós e Vozes festeja
seu aniversário na AABB-Rio
Pérgula da Piscina
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EVENTOS

DIA DOS PAIS NA AABB
O Dia dos Pais é uma data especial que a Diretoria organiza, com todo o carinho, um programa para homenagear o “Rei do Lar”. No domingo, a programação
constou de Missa solene em ação de graças, realizada
no Salão Granito, com a presença do Coral da AABB.
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Na parte da tarde um show musical com a voz
possante do cantor Jorge Luiz, em meio à farta distribuição de chope, refrigerantes, pipoca e picolé. Os
papais sentiram-se importantes pelos filhos e por seu
Clube.

EVENTOS

www.aabb-rio.com.br • Setembro 2014

7

Informes do conselho fiscal

8

REVISTA AABB - RIO • Setembro 2014

Informes do conselho fiscal
PARECER DO CONSELHO FISCAL DA AABB-RIO SOBRE O BALANCETE
E A DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO DO

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014
1 Embora esteja contingenciado pelos depósitos
judiciais dos valores cobrados como despesas de água
(CEDAE) e de luz (incidência do ICMS sobre faturas da
LIGHT), o Superávit da AABB-RIO, em 30.06.2014 situouse em R$ 333.925,52.
2 As Despesas Operacionais no período, ao alcançarem R$2.804.838,45, exibiram redução de 3,26%, ao serem comparadas com as do primeiro semestre do ano anterior, eis que contemplam parcialmente os valores dos
gastos com o consumo de luz e água.
3 Os Depósitos Judiciais, contendo os montantes das cobranças de tais despesas contestadas pelo Clube, a partir de agosto de 2013, atingiram, em 30.06.2014,
R$769.628,90, valor que embora preserve o impacto na liquidez, faz com que o Patrimônio Social ofereça números
que não consideram a situação definitiva dos custos operacionais incorridos.
4 Como tais contenciosos geralmente são de
conclusão demorada, o critério adotado acarreta a necessidade de serem complementadas, as demonstrações
contábeis, com notas explicativas esclarecedoras de tais
circunstâncias, mesmo que o risco de perda, avaliado pelos advogados que acompanham as ações, seja mitigado
por possível decisão favorável à AABB-Rio.
5 As Disponibilidades Totais alcançaram no primeiro semestre de 2014, R$745.581,98, superiores em
5,25% à do mesmo período de 2013, que atingiram R$
708.368,13. As Aplicações Financeiras alcançaram R$
695.511,39, em 30/06/2014 enquanto que em 30/06/2013
se situaram em R$ 691.969,75.
6 As Receitas Totais, de R$ 4.394.292,51, contemplam R$ 3.274.311,92 de Contribuições Associativas, ou
seja 74,51%.
7 A média mensal de todas as receitas do Clube
no período foi de R$ 732.382,08, enquanto que no primeiro semestre de 2013 foi de R$ 655.024,38, com variação de 11.81%.

8 A Receita Não Operacional, acumulada em R$
127.520,88, corresponde à compensação pela despesa de
depreciação da parcela reavaliada do imobilizado, a partir
do exercício de 2014.
9 As Despesas Totais foram, no primeiro semestre deste ano, de R$ 4.060.366,99, com média mensal de R$ 676.727,83.
10 As Despesas Operacionais, totalizaram R$
2.804.838,45, significando 69,08% de todas as despesas, embora devam ser levadas em conta as distorções das relacionadas com água e luz, conforme observações constantes neste Parecer.
11 Consideradas as informações aqui registradas e os esclarecimentos obtidos dos responsáveis, nas
questões formuladas por este Conselho Fiscal, principalmente no tocante às apropriações contábeis que deram origem às Demonstrações do Primeiro Semestre de
2014 e ressalvado ainda o que se contém nos itens 1 a
4 e 10 deste Parecer, entendemos que as mesmas retratam as condições patrimoniais e de resultado da AABB
-Rio, no período.
Rio de Janeiro (RJ), 28 de agosto de 2014.
CONSELHO FISCAL DA AABB-RIO
Mário Fernando Engelke
PRESIDENTE
CONSELHEIROS EFETIVOS
Adolpho Gonçalves Nogueira
Nelson Bomfim Ribeiro
Osmar Costa Beck
Sérgio Spinola Muniz
REPRESENTANTE DO BANCO DO BRASIL
Simone Ferreira S.Verdam
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ELEIÇÕES
Documentação

VOTAÇÃO FOI TRANQUILA
E APURAÇÃO CRITERIOSA
O comentário da associada na fila para a votação:
“Olha, parece até eleição entre partidos. Vou treinar para
votar em outubro próximo!” Levava algum sentido pela
organização visivelmente apresentada. Todas as providências foram tomadas pela Comissão Eleitoral, visando
à lisura do pleito. Uma equipe de funcionários da AABB
postou-se na retaguarda para fornecer as informações
sobre qualquer divergência apurada pela turma da verificação dos cadastros dos eleitores aptos ao voto.
A mesa de recepção dos eleitores e entrega das cédulas era composta de representantes das duas chapas
concorrentes e, também, a fiscalização do fluxo da votação, do caminhar até a cabine indevassável e, posteriormente à aposição da cédula na urna, foi exercida “full
time” por 2 fiscais de cada chapa.
A segurança externa praticada por empresa espe-
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cializada não registrou qualquer alteração no recinto
nem nas áreas permitidas às ações de convencimento de
“boca de urna”.
Finalizada exatamente às 21 horas, como previsto,
foi iniciada a apuração realizada pelos mesários. Foi consenso a verificação em primeiro lugar da eleição para o
Conselho Fiscal, organizando-se as cédulas em lotes de
50 até alcançar o total de 958 votantes. Iniciada a contagem dos votos, curiosamente o primeiro lote favoreceu
a chapa 1 (26x24). Todos os demais lotes deram chapa
2, proporcionando o placar final de 541 x 382 (nulos 17 e
brancos 18). Não precisava ser expert na análise do próximo resultado. Estava desenhada antecipadamente a vitória da chapa 2, para o Conselho Deliberativo. Restava só
confirmar o placar final, devido os votos nulos (17) e brancos (10). Realizada a recontagem das cédulas apurou-se o
placar final (545x386) que selou a vitória da chapa 2.

ELEIÇÕES

Comissão Eleitoral

Voto sorriso 6

Vestido a rigor

Estudando a cédula

Voto do poeta

Amiga Sorriso

Equipe de retaguarda

Voto sorriso 3

Alegria de votar 1

Gratidão aos céus

Vovô do tênis

Voto presidencial

Tranquilidade

Atleta Abnel

Voto eletrônico

Amiga Sorriso

Voto fiscal

Voto vascaíno

Voto do Delibertaivo

Voto Sorriso 7

Voto do Superintendente

Alegria de votar 2
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ELEIÇÕES

Abertura dos trabalhos

Expectativa

Prof, Helio Alonso e sua Jô Dança de salão

– Nós já sabíamos...

Mãe e filho

D. Miralda Perillier

Voto sorriso 4

Todas as idades

O futuro eleitor

Entre Presidentes

Voto conselheiro 1

Voto do Fiscal

informes do conselho deliberativo
Prezados Amigos,
Durante a campanha eleitoral que participamos, concluída com a nossa eleição
pela maioria do Corpo Social, fiz expressa referência a PORQUE SER AMIGO DA AABB-RIO, nosso histórico movimento, que sempre refletiu princípios e
propósitos de seguimento expressivo do quadro de associados, tendo à frente o Presidente Odali Dias Cardoso.
Naquela oportunidade reiterei como fundamental para o
nosso Clube, além da gestão responsável, a recuperação
necessária e imprescindível do clima de alegria, de bem
estar e de diálogo entre Dirigentes e Associados.
Isso agora está de volta, não apenas para os que nos honraram com seu voto, mas para todos os sócios da AABB
-Rio, pois sua permanência, podem estar certos, não será
missão difícil para nós.
Sem perdermos de vista nosso programa de gestão, estaremos compartilhando nossas atuações, nossas atitudes e nossas condutas, de forma integrada, com diálogo
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e entendimento entre os três poderes da governança da
associação.
Temos certeza de que esta postura fará com que a nossa
AABB-Rio tenha suas atividades programadas e realizadas
pelo Conselho de Administração, suportadas pelo Conselho Deliberativo e acompanhadas pelo Conselho Fiscal.
Na área de atuação para a qual fomos distinguidos pela
escolha dos associados - Conselho Deliberativo - estaremos, juntamente com a plêiade de Conselheiros eleitos
que o compõe, trabalhando para que a nossa AABB-Rio
cresça e amplie suas finalidades com objetividade, com
qualidade e com adequação no uso dos recursos disponíveis.
Assim, conclamo a todos que vivenciem conosco esse
novo tempo de união, de participação e de entusiasmo
renovado, que recomeça agora com ODALI, MÁRIO e
SÉRGIO - AMIGOS DA AABB-RIO.
Mário Fernando Engelke
Presidente do Conselho Deliberativo

eleições

Cantando alegremente imitando letras bradadas pelas torcidas do futebol (Ôô Ôô, o Odali voltou!!!), o associado simpatizante da chapa “Amigos
da AABB-Rio” festejou na madrugada do dia 20/08 pp, a eleição de Odali Dias Cardoso para a Presidência do
Clube. A vitória representou o reconhecimento do corpo social pelo carisma pessoal do eleito e a trajetória
de realizações de suas gestões, ao longo de vinte e tantos anos, traduzidas
em importantes obras que enriqueceram o patrimônio da Associação e ofereceram melhores condições de lazer
aos associados e seus familiares.
O pleito, realizado no dia 19/08 pp,
teve seu transcurso revestido da mais
rigorosa tranquilidade, quando os

958 adeptos das duas chapas concorrentes,, que compareceram à
sede do Clube, usaram do seu direito de escolher aquele que acharam
ser o melhor para dirigir os destinos
da instituição no triênio 2014/2017.

ODALI
CARDOSO

RETORNA À
PRESIDÊNCIA DA
AABB-RIO

Os representantes das chapas nº 1,
denominada “AABB Renovada” e
nº 2 “Amigos da AABB-Rio” fizeram intenso trabalho de convencimento dos eleitores que votaram nos candidatos concorrentes
aos cargos de Presidente do Conselho de Administração, membros
do Conselho Deliberativo e membros do Conselho Fiscal. A apuração ocorreu no mesmo dia e o resultado, anunciado num telão após à
meia-noite, foi o seguinte:

Para Presidente do Conselho de Administração:
Odali Dias Cardoso = 545 votos
Reinaldo Batista Ribeiro = 386 votos
Conselho Deliberativo:
Eleita a Chapa
“AMIGOS DA AABB-RIO-ODALI-MÁRIO-SÉRGIO” = 545 votos
BRANCOS = 10 votos
NULOS = 17 votos
Conselho Fiscal:
Eleita a Chapa
“AMIGOS DA AABB-RIO-ODALI-MÁRIO-SÉRGIO” = 541 votos
Chapa “AABB-RENOVADA” = 382 votos
BRANCOS = 18 votos
NULOS = 17 votos
www.aabb-rio.com.br • Setembro 2014
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POSSE

DIRETORIA ELEITA TOMA POSSE
EM NOITE DE GALA
Sob a liderança de Odali Cardoso, eleito com expressiva votação no pleito de 19/08, a nova diretoria da
AABB-Rio foi empossada, perante numeroso público, em
sessão solene realizada no dia 1º de setembro pp, como
determina o estatuto em vigor. Antes da abertura dos
trabalhos, a Mestre de Cerimonia Clarissa Oliveira, pediu a plateia que permanecesse sentada em seus lugares
para ouvir os acordes da grande fantasia triunfal sobre o
Hino Nacional Brasileiro, obra de autoria do maestro Louis Gottschalk, na emocionante execução da consagrada
pianista Mariza Holst, associada da AABB. Ao final, a artista foi aplaudida de pé, sendo homenageada com um buquê de flores entregue pela dra. Nilcea Cardoso.
A Assembleia Geral Ordinária foi instalada no Salão
Margarida, às 19:00h, presidida pelo presidente Odali Cardoso que deu posse aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal eleitos para o mandato no triênio 2014/2017.
Em seguida, a conselheira Maria Tereza de Souza e Silva
indicou o nome do conselheiro Mário Fernando Engelke
para a presidência do Conselho Deliberativo. Submetida à
aprovação do plenário, o candidato foi aprovado por unanimidade. O presidente solicitou dos membros a indicação
de um nome para a presidência do Conselho Fiscal, sendo
indicado pelo conselheiro Osmar Costa Beck, o candidato
Sérgio Ricardo Lopes de Carvalho que submetido ao ple-

nário foi aprovado por seus pares para assumir o cargo.
Posteriormente, o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Nelson Augusto Chaves Faria assumiu a presidência
e deu posse ao presidente eleito Odali Dias Cardoso, na
presidência do Conselho de Administração. Retornando
à presidência da Assembleia Geral, Odali dissolveu a Comissão Eleitoral e encerrou seus trabalhos, precisamente
as 20:58h, passando a direção ao novo presidente do Conselho Deliberativo, Mário Engelke para a realização da primeira reunião ordinária que procedeu a homologação dos
nomes para composição da Mesa Diretora, assim formada:
Vice-Presidente, Ivan de Castro Esteves; Primeiro Secretário, Nelson Bomfim Ribeiro e Segundo Secretário, Adolpho
Gonçalves Nogueira. Colocados em votação foram aprovados por unanimidade. Em seguida, o presidente solicitou a presença do presidente do Conselho de Administração, Odali Cardoso para que mencionasse os nomes dos
Vice-presidentes que exercerão seus cargos no triênio
2014/2017, que são os seguintes: Administrativo, Nelson
Augusto Chaves Faria; Financeiro, Lauro Sander; Patrimônio-Sede, George Neder Cardoso; Comunicação, Edmundo Maia de Oliveira Ribeiro; Social, Márcio Gabriel Plastina;
Esportivo, Márvio Sarmento Botelho; Cultural, Clarissa dos
Santos Oliveira; Aposentados, Cleto Veiga Calado. Os nomes foram aprovados por unanimidade pelo plenário. Exatamente às 21:10h, foi encerrada a sessão.
www.aabb-rio.com.br • Setembro 2014
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POSSE

NOITE FELIZ REPLETA DE
SORRISOS E DE COMEMORAÇÃO
A alegria voltou ao seio do Clube. Era visível por todos os cantos os largos
sorrisos dos associados, lotando o Salão Nobre, numa segunda feira, de clima frio
e de apelo ao traje passeio completo. Surpreendeu a presença do público que estava afastado dos eventos nos últimos tempos e já se sente disposto a voltar para
prestigiar as programações da nova Diretoria.
O presidente Odali Cardoso mais uma vez testou seu carisma e liderança
promovendo surpresas que agradam o associado e recebeu merecidos abraços
e elogios. Na composição de sua Diretoria trouxe novos nomes, com ideias novas
e vontade de acertar. Esse novo rosto, mostrado na festa da posse, lhe fornece a
sensação de oxigenar a maquina para trazer promoções que atraiam o associado
e seus familiares.
Como proposta para a programação social, a excelência esteve presente,
com a orquestra Tupy esquentando os instrumentos e fazendo o associado encher o salão ao executar as melodias que o povo gosta. É esperar para conferir.
A comemoração da vitória nas urnas prosseguiu na noite de gala e de posse
dos novos dirigentes.
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ANIVERSARIANTES

ANIVERSARIANTES DE
JULHO E AGOSTO
O evento temático que marca a passagem da data maior do associado tem
recebido a atenção das famílias que vêm ao Clube para prestar as suas homenagens às pessoas queridas e de suas homenagens às pessoas queridas e de suas
admirações. Nesta edição reunimos os natalícios ocorridos nos meses de Julho
e Agosto, para os quais enviamos as merecidas congratulações.

O aniversariante Ivan Leitão d’Araújo comemorando com a esposa Mauricéa Silva d’Araújo.

Francisco Liberalino Pereira comemorando seus 89 anos ao lado dos filhos, noras, netos e sobrinhos

Renato Xavier de Brito comemorando mais um
aniversário ao lado esposa Elionoura dos Anjos;
O aniversariante Sérgio Zaccaro comemorando
ao lado da esposa Neria Zaccaro e do casal de
amigos Fábio e Márcia Souza

A aniversariante Anna Maria Lima comemorando mais um aniversário com amigos

A aniversariante Nádia Nunes comemorando a chegada de mais uma primavera ao lado do esposo
André Villa e dos casais de amigos: Dalva e Carlos, Aparecida e Ary Almada, Silvia e Aloísio Silva, Nerina e Luiz Lorite, Angela Costa e Murilo.
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O aniversariante Carlos Roberto Alves comemorando com a esposa Maria da Conceição.

ANIVERSARIANTES
Fotos de Carlos Cardoso

O aniversariante Paulo Rodrigues Tavares comemorando com Leda Beatriz de Lima
A aniversariante Rachel Ozuna Delgado Negrão confraternizando com Paulo Sérgio Silva

A aniversariante Sonia Maria C. Miranda comemorando a chegada de mais uma primavera ao
lado do esposo Walter Nery de Miranda e da mãe
Waldemira Magalhães Costa

A aniversariante Edna comemorando com as irmãs e amigos

O aniversariante Marcelo Rossendiz comemorando com Estela Cardoso Rossendiz;

O aniversariante André C. Villa comemorando
com a esposa Nádia Nunes e com os casais de
amigos Nerina e Luiz Lorite, Júlio Alt e Valéria

Maria do Carmo Gregório comemorando com
Aninha, Isabel, Maria Luiza, Marc, Wilson e Zé
Geraldo

A aniversariante Léa Alonso comemorando com os amigos

O casal Valéria e Júlio Alt comemorando 14 anos
de casamento

www.aabb-rio.com.br • Setembro 2014
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HOMENAGEM

Nominação da Sala Edson Gomes

Várias homenagens póstumas foram prestadas
ao falecido amigo associado Edson de Oliveira Gomes, por ocasião do transcurso do primeiro ano de
sua morte. Seus familiares mandaram celebrar missa
de ação de graças na Igreja de Santa Mônica, do Leblon, na qual compareceram sua legião de admiradores.
Edson Gomes era pessoa querida e participativa dos
eventos da AABB-Rio onde prestou relevantes serviços ao
Clube, tanto no Conselho Deliberativo, do qual era o vice

-presidente, quanto nos Conselhos Fiscal e de Administração, por longos anos.
Por iniciativa do presidente do Conselho Deliberativo,
foi prestada sincera e justa homenagem ao falecido, dando
o nome de Sala “Edson Gomes”, ao espaço onde está instalado o Conselho. Na ocasião, a viúva Marly Jobim Gomes
compareceu, juntamente com seus filhos Marcos e Denise,
inaugurou o retrato do homenageado e emocionada agradeceu a lembrança. Presentes ainda seus amigos Paulo Moraes, Simone, Rubens, Márvio e o presidente Odali Cardoso.

SOCIAL

ANIVERSÁRIO
AMANDA
Amanda Marrara Fantoni completou 8 anos no dia
31 de agosto e comemorou ao lado da mãe Vânia
Ker Marrara e do irmão João Vitor Marrara Oliveira.

www.aabb-rio.com.br • Setembro 2014
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esportes

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 2014

1 - BOLÃO DO BRASILEIRÃO:
O ¨Bolão do Brasileirão¨, que na verdade é uma verdadeira ¨maratona¨ tem tido uma boa participação dos associados. Até o momento, o destaque maior é para a família Maturo da Silva: Felipe, Danielle e Giselle, que final da
17ª rodada ocupam três das cinco primeiras colocações da
¨Corrida dos Palpiteiros¨.
Convidamos os associados a continuar participando
do BOLÃO DO BRASILEIRÃO que transcorrerá até o dia 07
de dezembro de 2014, dando seus palpites nos jogos programados para os domingos.
Lembramos que os convidados de associados podem participar do BOLÃO, mas não têm direito a premiação, que é destinada exclusivamente aos associados da
AABB-Rio.
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;

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.
Em caso de empate, na rodada ou ao final do campeonato, haverá sorteio entre os concorrentes empatados.
A Pontuação:
A - Placar Correto
B - Placar do Vencedor
C - Empate sem acertar o placar
D - Placar do Derrotado
E - Vencedor sem acertar o placar

5 (cinco) pontos;
3 (três) pontos;
3 (três) pontos;
2 (dois) pontos;
1 (um) ponto.

A Premiação:
1° Lugar – Camisa do time do coração;
2° Lugar – Bandeira do time do coração;
3° Lugar – Bola de futebol.
2 – FUTSAL:

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
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A empresa K-Esportes continua desenvolvendo o seu
trabalho de iniciação e aperfeiçoamento de crianças associadas e convidadas, objetivando a formação de equipes
competitivas com vistas às competições oficiais do próxi-

esportes
mo ano de 2015. Com esta perspectiva, alguns jogos amistosos têm sido realizados, dos quais destacamos:
Equipe Sub-5 – AABB-Rio (K-Esportes: turma do turno
da manhã) 5 x 5 K-Esportes: turma tarde)
Equipe Sub-7 – AABB-Rio 3 x 8 Grajaú Country Clube.
Equipe Sub-9 – AABB-Rio 3 x 5 Grajaú Country Clube.
Equipe Sub-11 – AABB-Rio 5 x 7 Grajaú Country Clube.

gem ao grande entusiasta do Squash no nosso clube, recentemente falecido.
Durante o bonito evento, foram prestadas homenagens ao patrono do torneio, com a presença de seus familiares.

A equipe Sub-13 participou do Torneio Triangular
com as equipes do Grajaú Country Clube e Jacarepaguá
Clube, sagrando-se campeã com os seguintes resultados:
AABB-Rio 1 x 0 Jacarepaguá Clube.
AABB-Rio 2 x 2 Grajaú Country Clube.
3 – NATAÇÃO:
3.1 - CAMPEONATO ESTADUAL DE NATAÇÃO
MÁSTER DE INVERNO:
Nos dias 26 e 27 de julho a AABB-Rio participou do
Campeonato Estadual de Natação Máster, no Botafogo de
Futebol e Regatas, com a seguinte equipe: Joana Izar, Virgínia Pedrosa, Sandra Santa Maria, Érica Sousa, Guilherme
M. T. de Souza, Rodolfo Dias e Silvio Amaral.
Os melhores resultados foram:

Placa em homenagem a
Miguel Carlos Dantas Jr.

Participantes do Torneio

5 – TÊNIS:
TORNEIO DA AMIZADE DE DUPLA FEMININA:
No período de 25 de julho a 10 de agosto, foi realizado o TORNEIO DA AMIZADE DE DUPLA DE TÊNIS FEMININO, com a participação de grande número de associadas
e com o objetivo não-competitivo, mas sim de promover
a convivência e participação das tenistas de diferentes níveis técnicos.

Rodolfo Felipe Ferreira Dias – Classe 45+ = campeão nas provas de: 200 metros medley, 100 metros borboleta e 200 metros livre.
Joana Melamed Izar – Classe 25+ = campeã nas provas: 200 metros costas e 200 metros borboleta.
Silvio de Macedo Amaral – Classe 40+ = 3º colocado
na prova de 400 metros livres.
Virgínia Pedrosa – Classe 40+ = campeã nas provas:
200 metros costas e 400 metros medley (estabelecendo
novo récord estadual)
3.2 - CIRCUITO REI E RAINHA DO MAR:

Participantes do Torneio da Amizade

Os atletas Guilherme Marcondes e Silvio Amaral representaram a natação máster da AABB-Rio na 2ª etapa do
Circuito Rei e Rainha do Mar organizada pela Federação
Aquática do Rio de Janeiro (FARJ), no dia 31 de agosto. Os
resultados serão publicados na próxima edição da Revista
da AABB-Rio.
4 – SQUASH:
TORNEIO DE SQUASH MIGUEL CARLOS
DANTAS JR.:
No sábado, dia 09 de agosto foi realizado o TORNEIO
DE SQUASH MIGUEL CARLOS DANTAS JR., em homena-

Tenistas premiadas
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6 - FESTIVAL DE PATINAÇÃO:
No dia 16 de agosto, no ginásio de esportes da AABB-Rio, aconteceu o 7º 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.
No próximo dia 13 de setembro, a partir das 16:00 horas, será realizado o 8° SKATEZONNE, para o qual, os organizadores convidam todos os associados do clube.
7 - JOGOS OLÍMPICOS DE 2016:
A AABB-Rio foi um dos clubes escolhidos pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 2016, que serão
realizados no Rio de Janeiro. Até o mês passado, o nosso
clube já recebeu a visita de representantes dos Comitês
Olímpicos do Japão, Noruega e Canadá, que inspecionaram nossas instalações e estão em processo de avaliação
no sentido de eventualmente estabelecerem na nossa
AABB-Rio, uma base para treinamentos durante o período pré-jogos, imediatamente antes do início da Olimpíada Rio-2016.
Está também prevista a realização de uma palestra
na AABB-Rio, a ser programada pelo Comitê Organizador
dos Jogos Olímpicos, objetivando informar sobre o trabalho de Voluntariado durante os Jogos Olímpicos e receber
os candidatos associados do clube que tenham interesse
em colaborar com a organização das Olimpíadas de 2016.
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8 - TAEKWONDO:
No dia 28 de setembro será realizado no ginásio de
esportes da AABB-Rio, o Campeonato Anual de Taekwondo, no horário de 11:00 às 19:00 horas, com entrada livre
para os associados do clube.
9 - COPA PENSI:
Nos sábados, 06, 20 e 27 de setembro serão realizadas no ginásio de esportes da AABB-Rio, as 3ª, 5ª e 6ª etapas da COPA PENSI, e no dia 13, na quadra IV, a 4ª etapa
da referida Copa, todas no horário de 08:00 às 17:00 horas.
10 – 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 campo
society, serão realizadas as diversas atividades que compõem o V VIRADÃO ESPORTIVO-ARTÍSTICO-CULTURAL da
Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro.
11 – 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.

Biblioteca alexandre caminha
Livros Novos:
FICÇÃO
A RAINHA VERMELHA - Philippa Gregory
SUICIDAS - Raphael Montes
ESCÂNDALOS PRIVADOS - Nora Roberts
FLORES ARTIFICIAIS - Luiz Ruffato
O FOGO, v.3 - Série: Bruxos e Bruxas - James Patterson
A CAMINHO DE JERUSALÉM, v.1 - Série: As Cruzadas - Jan Guillou
O TALENTOSO RIPLEY - Patricia Highsmith
O SAL DA VIDA - Françoise Héritier
CONVERGENTE, v.3 - Série: Divergente - Veronica Roth
CIDADE DAS ALMAS PERDIDAS, v.5 - Série: Os Instrumentos Mortais
- Cassandra Clare
NÃO-FICÇÃO
O RÉU E O REI, ROBERTO CARLOS EM DETALHES - Paulo Cesar de Araújo
NÃO SE APEGA, NÃO - Isabela Freitas
INDEFENSÁVEL - Leslie Leitão
1789 - A HISTÓRIA DE TIRADENTES... - Pedro Dória
NECRÓPOLE - Boris Pahor
1929 – QUEBRA DA BOLSA DE NOVA YORK: A HISTÓRIA REAL - Ivan
Sant’Anna
ANTES DO DILÚVIO - Otto Friedrich
FOME DE DEUS: FÉ E ESPIRITUALIDADE - Frei Betto
O CARISMA DE ADOLF HILTER - Laurence Rees
TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS E OBSESSVOS - (Espírito Manoel
Philomeno de Miranda) - Divaldo Franco
INFANTO-JUVENIL
1889 – Como um imperador cansado, um marechal vaidoso
e um professor... - Laurentino Gomes
MARÉ DE AZAR, v.8 – Série: Diário de um Banana - Jeff Kinney
NHAC-NHAC ! DE ONDE VEM A COMIDA ? - Mick Manning
ESTRELAS E PLANETAS – Série: Descobrindo o Mundo - Pierre Winters
O POLO NORTE E O POLO SUL – Série: Descobrindo o Mundo - Pierre
Winters
VISITANDO UM MUSEU – Série: Descobrindo o Entretenimento Florence Ducatteau
É ASSIM QUE EU SOU – Série: Descobrindo a Natureza - Pierre Winters
O QUADRO INFERNAL - Alan P. Rice
A VOLTA DO MONSTRO ESQUECIDO - Alan P. Rice
HISTÓRIAS DE UMA SABICHONA NEM UM POUCO ESPERTA, v.5 Série: Diário de Uma Garota Nada Popular - Rachel Renée Russell

DICAS DE LEITURA:
DOZE ANOS DE ESCRAVIDÃO
Solomon Northup.
Doze anos de Escravidão narra
a história real de Solomon Northup, negro americano nascido
livre que, por conta de uma proposta de emprego, abandona a segurança do
Norte e acaba sendo sequestrado e vendido
como escravo. Durante os doze ano que se seguiram, ele foi submetido a trabalhos forçados
em diversas fazendas na Louisiana. Este relato
autobiográfico, publicado depois da libertação
de Northup em 1853, é reconhecido como a
melhor narrativa sobre um dos períodos mais
nebulosos da história dos Estados Unidos. Verdadeiro elogio à liberdade, esta obra apresenta
o olhar raro de um homem que viveu na pele
os horrores da escravidão.
O LIVRO ROUBADO.
Flávio Carneiro.
Este livro, trás de volta os jovens
detetives André e Gordo, tendo como cenário o Rio de Janeiro. Pelas ruas da cidade o leitor
acompanha as desventuras da dupla na busca
da primeira edição de Histories extraordinaires, que reza a lenda, traz sorte a seu possuidor
e foi roubada da casa de um milionário. Com
uma cativante galeria de personagens e uma
trama onde o bem e o mal, o claro e o escuro, o certo e o duvidoso caminham lado a lado
numa narrativa em que a resposta ao enigma
parece sempre escapar para a próxima página,
até a revelação final.
ÁGUAS FORTES CARIOCAS.
Roberto Arlt.
Morto aos 42 anos e hoje considerado um importante nome
da literatura argentina, o escritor e jornalista Roberto Arlt passou dois meses no Rio de Janeiro, na década
de 1930, como parte de um roteiro de viagens
pela América do Sul a convite do jornal El Mundo. Na coletânea “Águas-Fortes Cariocas”, Arlt
faz um retrato pessoal, franco, crítico e cáustico
não só da então capital brasileira, mas também
da sua Argentina natal na mesma época. Inédito no Brasil, o livro reúne 39 crônicas publicadas entre abril e maio de 1930.
www.aabb-rio.com.br • Setembro 2014
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EVENTOS

“HAPPY HOUR”
No dia 21 de agosto o Salão Galeria recebeu o Happy
Hour, um programa que vem atraindo cada vez mais os
nossos associados. Sob o comando do maestro Hilton Assunção, o evento une boa música e a alegria de estar ao
lado dos amigos.
Venha se divertir e aproveitar o seu fim de tarde!
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Fotos de Carlos Cardoso

SERESTA:
Você é o artista
Mais um encontro mensal dos amantes da música romântica aconteceu na AABB-Rio, no dia 08 de agosto. O seleto
grupo reuniu-se no Salão Galeria para apresentar belas canções, que alegraram e emocionaram o público presente. Não
perca a próxima Noite dos Seresteiros, no dia 19 de setembro.
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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
3ª e 5ª feiras:
09:30 às 10:30 h.: crianças de 04 a 07 anos;
16:00 às 17:00 h.: crianças de 03 a 05 anos;
17:00 às 18:00 h.: crianças de 06 a 07 anos;
18:00 às 19:00 h.: crianças de 08 a 09 anos;
19:00 às 20:00 h.: crianças de 10 a 11 anos.
4ª e 6ª feiras:
17:00 às 18:00h: adolescentes de 12 aos 14 anos;
18:00 às 19:00h: crianças de 08 a 09 anos;
19:00 às 20:00h: crianças de 10 a 11 anos.
Informações: Prof. Kepler: 96424-7041 ou 98891-5517; Jaqueline: 98530-3235
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)
GINASTICA ENERGÉTICA (GAE)
Adolescentes & Adultos - Ana Lúcia Corporis Terapias Naturais Ltda. M.E. (CORPORIS ME) 3ª a 6ª feira - 07:30 às 08:10h / 08:20 às 09:00h / 09:00 às 09:40h.
Informações: Ana Lúcia: 99974-5906 / 2285-76S2 / 2274-4722 (Ramal 442).
HIDROGINÁSTICA / DEEPWATER
FFS Eventos Esportivos Ltda.
Hidroginástica: 3ª e 5ª feira 09:00 e 10:20h; 4ª e 6ª feira 08:10, 09:10 e 10:20h.
Deepwater: 3ª a 6ª feira 11:15 às 12:05h;
Informações: Prof. Lincon Duarte (21) 97846-8091 - E-mail: lincon@ffs.com.br
HIDROTERAPIA / FISIOTERAPIA
AZ Eventos Esportivos e Reabilitação - 2ª a 6ª feira - 07:00 às 11:00h.
Informações: Zeca Brandão: (21)98830-0157 / 98005-2035 / 2575-8835
JIU-JITSU (JIU) - MASCULINO E FEMININO
Black Belt Sport Center Ltda.
Jiu-Jitsu: 2ª a 6ª feira: 10:30 às 12h. 3ª a 6ª feira: 17 às 18h.
Jiu-Jitsu Infantil: 4ª e 6ª feira: 18:30 às 19:30h.
Informações: Murilo: 98412-7822 / 99226-5201 / 98192-4646; Rubens: 984099617
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
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NATAÇÃO
Crianças, Adolescentes e Adultos. Equipe 8 Eventos Esportivos Ltda.
3ª a 6ª feira
01 a 03 anos - 07:30 às 08:00h e 10:00 às 10:30h.
03 a 08 anos - 08:30 às 09:00h. (Touca Vermelha); 09:00 às 09:30h. (Touca
Vermelha, Amarela e Estágio l); 09:30 às 10:00h. (Touca Amarela e Estágio l);
15:00 às 15:30h. (Touca Vermelha); 16:00 às 16:30h. (Touca Amarela); 16:30
às 17:00h. (Touca Vermelha e Amarela)
06 a 11 anos - 08:00 às 08:40h. (Estágio II); 15:00 às 15:40h. (Estágiolell); 15:40
às 16:20h. (Estágio II e IV)
Até 14 anos: 09:20h, 14h,17h.e18h (Aperfeiçoamento)
Adultos - 06h, 07h, 08h e 11h. (Aperfeiçoamento); 07:45 às 08:30h. (Aprendizado); 10h, 14h, 17h, 18h, 19h. e 20h. (Aperf./Aprend).
Informações: 2274-4722 (Ramal 416); 97703-5773 (Leda); 99764-3317 (Waldir).
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.
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
VOLEIBOL
ESCOLA DE VÔLEI BERNARDINHO. 3ª a 6ª feira: 08:00 h. às 10:00 h; 15:00 h. às
18:00 h; 18:00 h. às 21:00 h; Informações: 2249-9824 - Luciene.
XADREZ
NEXAPA - Marcação de Horário Direto com o Professor - Informações: Departamento de Esportes: Rafael: 98296-1981.
YOGA
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.
“CALL CENTER” – Tel.: (0XX.21) 2274-4722
SECRETARIA SOCIAL/TESOURARIA - Ramal 5 - 2ª feira não funcionamos.
Horário de Funcionamento: 3ª a 6ª feira - 09h às 21h. / Tesouraria fecha às
20:30h. Sábados/Domingos e Feriados: 09 às 17:30h. / Tesouraria fecha às
17:00h.
BIBLIOTECA - Ramal 434 - 2ª feira não funcionamos.
Horário de Funcionamento: 3ª a 6ª feira – 09:00h às 19:45h; Sábados/Domingos e Feriados: 10:00h às 17:45h. Obs: Nos dias úteis, após as 21h e nos
finais de semana e feriados, após 17:30, qualquer chamada telefônica via “Call
Center” só poderá ser atendida no Ramal 6. O serviço de alto-falantes para chamada de Associados, segue o mesmo critério acima.
PORTARIA SOCIAL - Ramal 6; PORTARIA DE SERVIÇOS - Ramal 7; DIRETORIA - Ramal 8; BIBLIOTECA - Ramal 434; DEPARTAMENTO MÉDICO - Ramal
406; DEPARTAMENTO DE ESPORTES - Ramal 431/436; PORTARIA DA PISCINA - Ramal 445; SALÃO DE BARBEIRO - Ramal 435; SALÃO DE BELEZA - Ramal 421; SAUNA FEMININA - Ramal 428; SAUNA MASCULINA - Ramal 417;
SINUCA - Ramal 405; Obs: Sabendo o ramal disque pausadamente o número
sem ser preciso ouvir às instruções.
E-mail: aabb-rio@aabb-rio.com.br | Home-Page: www.aabb-rio.com.br
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