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EDITORIAL
Reinaldo
Batista Ribeiro
Presidente da
AABB-Rio

“Contei meus anos e descobri que terei menos
tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquela menina que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras,
ela chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço”. Esse é um trecho retirado do clássico texto de Rubens Alves, O Tempo
e as Jabuticabas. Ele traz reflexões que representam muito para o período que estamos vivendo,
ou melhor, construindo na AABB-Rio. E gostaria
de compartilhar o sentido dessas sábias palavras
com você, leitor.
Vivemos um momento especial na trajetória do
clube, de inúmeras realizações, regidas pela filosofia da renovação. A decisão pela mudança foi
parecida com a da menina das jabuticabas: aproveitar o tempo e os recursos que nos foram dados, sabendo que eles eram finitos, da melhor
maneira possível. Da maneira mais intensa. Mais
proficiente. E mais abnegada.
Em sua genialidade, Alves descreve o que deve ser
descartado: “Já não tenho tempo para lidar com
mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Não tolero gabolices. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem
eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e

sorte”. E também critica aqueles que vendem ilusões: “Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não participarei de conferências que
estabelecem prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Não quero que me convidem para
eventos de um fim de semana com a proposta de
abalar o milênio”.
É, eu não poderia concordar mais com essas palavras. E iria além: acredito que o que diferencia aqueles que sabem aproveitar o pouco tempo ou recursos que têm; daqueles que não sabem como usar
o muito tempo ou recursos que têm é justamente
a “sabedoria”, que não necessariamente vêm com
o tempo. Alves diz, brilhantemente: “Já não tenho
tempo para administrar melindres de pessoas, que
apesar da idade cronológica, são imaturos”.
Nas palavras finais, o escritor expõe ainda seus
desejos: “Não quero ver os ponteiros do relógio
avançando em reuniões de ‘confrontação’, onde
‘tiramos fatos a limpo’.
Detesto fazer acareação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário geral
do coral. Lembrei-me agora de Mário de Andrade que afirmou: ‘as pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos’. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero a essência, minha alma tem pressa...Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana; que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade, defende a dignidade dos marginalizados, e
deseja tão somente andar ao lado do que é justo”.
Boa leitura!

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL AABB- RIO DE JANEIRO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Na forma dos artigos 12 e 16 do Estatuto, ficam convocados os senhores associados
com direito a voto (Efetivo, Família, Especial, Comunitário, Proprietário, Benemérito,
Emérito e Correspondente), artigo 3º, incisos I a VIII do Estatuto, com pelo menos doze
meses de filiação, e quites com suas obrigações perante a Associação (artigo 12 do Regulamento das Eleições), estando habilitados a votar os associados admitidos até o dia
18 de agosto de 2013. A Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á no dia 19 de agosto
de 2014 (terça-feira), na Sede da Associação, Avenida Borges de Medeiros, 829, Cidade
do Rio de Janeiro - Bairro Leblon, em primeira convocação às 08:00h., com a presença
da maioria absoluta (50% mais 1) dos associados votantes e, não havendo quorum, às
08:30h em última chamada, com qualquer número. ORDEM DO DIA - Votar e eleger
para o mandato de três anos (2014/2017) o Presidente do Conselho de Administração,
Conselheiros Efetivos e Suplentes do Conselho Deliberativo, Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal. DAS CÉDULAS ÚNICAS – As cédulas serão únicas e deverão conter os nomes das chapas, acompanhadas dos nomes dos candidatos à Presidência do Conselho de Administração e respectivos espaços, onde será marcado o sinal indicativo da preferência do eleitor, observado o disposto no artigo 38 do Estatuto. DAS CHAPAS - Cada chapa concorrente às eleições registrará, obrigatoriamente, o
nome do candidato à Presidência do Conselho de Administração e todos os nomes dos
candidatos aos cargos efetivos e suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, observadas as limitações contidas nos artigos 19 e 23 e o disposto no artigo 27, § 1º, do Estatuto. Será recusada a inscrição de chapa que não satisfizer integralmente ao contido
no artigo 37, parágrafo único do Estatuto. Os responsáveis por chapas providenciarão
suas inscrições junto à Comissão Eleitoral em documento contendo os nomes dos candidatos e suas autorizações, até às 20:00h. do dia 20 de julho de 2014, na Secretaria da
Associação, em duas vias, obedecendo aos dispositivos do Regulamento das Eleições
em vigor. DA VOTAÇÃO - A votação será feita em separado, mediante escolha de uma
das chapas concorrentes, da seguinte forma: I – para o Conselho Deliberativo e de Administração; e II – para o Conselho Fiscal. As eleições serão realizadas em um só turno,
sendo declarada vencedora a chapa que obtiver o maior número de votos válidos, para cada Conselho. O processo eleitoral se encerrará às 21:00h, do dia 19 de agosto de
2014 e, após quinze minutos, será iniciada a apuração dos votos.
Rio de Janeiro, 01 de junho de 2014.
Odali Dias Cardoso

Presidente do Conselho Deliberativo
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Ilmo. Sr.
Reinaldo Batista Ribeiro
Presidente do Conselho de Administração da AABB Rio
Senhor Presidente,
Referimo-nos ao documento elaborado pelos senhores Alvaro Carlos da Silva, Arthur Favilla Ferreira, Carlos Guilherme P. Machado, Eurico Gabriel Martins Ferreira, José Carlos Moreira Brandão Neto e Silvio Martins Costa, que
se dizem membros do Conselho Deliberativo da AABB-Rio, no qual é solicitado elucidar dúvida quanto à decisão do
atual Presidente do Conselho Deliberativo da a¿liada, na interpretação do art.  do ReJulamento de Eleiç}es, que
trata do processo eleitoral e seus procedimentos, que reproduzimos a seJuir
“Art. 4º O processo eleitoral será conduzido pela Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, cumprindo-lhe
determinar, com a máxima antecedência possível, o local e horários para a realização das eleições, bem como
a divulgação do esquema a ser adotado para conhecimento do quadro social.” (grifos nosso).
Da leitura da documentação leJal da AABB-Rio em nosso poder Estatuto, ReJimento Interno do Conselho Deliberativo e ReJulamento de Eleiç}es , analisada pela irea Murtdica desta Federação, não encontramos fundamentação
legal para amparar a decisão adotada unilateralmente pela Mesa Diretora do Conselho Deliberativo Ata de
.. , pois o assunto não teria sido tratado formalmente em reunião daquele ColeJiado, mas decidido somente
pela referida Mesa do Conselho Deliberativo da AABB-Rio.
De acordo com o Art.  do Estatuto da AABB-Rio, combinado com  , do Art.  do ReJimento Interno do Conselho Deliberativo da a¿liada, as reuni}es sy poderão tratar de assuntos constantes da 2rdem do Dia de sua convocação, o que nos parece não ter ocorrido pelos termos da carta de intcio referida, conforme transcrevemos abai[o
«...membros do Conselho Deliberativo da AABB-Rio, solicitamos a esse órgão federativo, conforme o
art. 3º - VIII de seu estatuto, o favor de analisar o art. 4º do nosso Regulamento de Eleições, ...
...outorga de poderes à Mesa do Conselho Deliberativo para baixar normas restritivas à propaganda
eleitoral.» (grifos nosso).
Na documentação em nosso poder não ¿ca claro se a reunião da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, realizada
em .., foi precedida das formalidades necessirias para produzir os efeitos leJais como a convocação dos
conselheiros componentes do Conselho Deliberativo no prazo estabelecido, conforme e[iJrncia estatutiria, bem
como a ordem do dia, conforme e[iJrncia do ReJimento Interno do Conselho Deliberativo. Caso essas providrncia
prévias não tenham sido tomadas, con¿Jura-se irregularidade estatutária, tendo em vista que a Mesa Diretora não
tem competrncia para decidir sozinha assuntos de alçada do Conselho Deliberativo.
Atenciosamente,
Rene Nunes dos Santos
Presidente e.e.

:aldir Pei[oto Filho
Vice-Presidente

http://www.aabb-rio.com.br

AABB-RIO REVITALIZADA

NOVOS INVESTIMENTOS TRAZEM

MAIOR CONFORTO
E SEGURANÇA

A AABB-Rio em Revista vem divulgando continuamente o processo de revitalização pelo qual o clube está passando. E nessa edição, o destaque vai para intervenções
voltadas para o bem-estar e a segurança dos associados.
“Estamos vivendo um momento de união entre diretoria
e funcionários, o que torna possível colher esses resultados positivos e é fator essencial para uma nova AABB-Rio”, disse o presidente Reinaldo Ribeiro.
Entre as últimas prioridades pode-se destacar: nova iluminação do estacionamento, reforma na quadra de squash,
troca dos quadros de luz e compra de um novo desfibrilador. “O nosso esforço é sempre visando promover qualidade de vida para os frequentadores do clube. Gosto de
estar aqui na AABB gastando energia para fazer com muita qualidade o que o associado quer; e o que é necessário
para o clube. Minha intenção é buscar sempre o melhor
possível para AABB-Rio”, concluiu Reinaldo Ribeiro.

Nova iluminação traz mais segurança e visibilidade para
os associados do clube
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QUADRAS DE SQUASH
As quadras de squash receberam cara nova, com a recuperação do piso, pintura das paredes, conserto das portas, entre outros.
QUADROS DE LUZ
Atendendo às observações contidas no laudo de vistoria
elaborado por profissionais capacitados, os diversos quadros de luz existentes no clube estão sendo modernizados.
Até a data de fechamento desta edição, foram substituídos os quadros de luz das saunas, da casa de bombas
que se encontra no castelo d’agua, do salão nobre e da
lanchonete.

Obras para receber jogadores de squash com quadra
em ótimas condições e mais conforto

ARQUIVO MORTO
O arquivo morto também recebeu intervenções, simples,
porém urgentes, visto a precariedade das instalações. As
luminárias foram trocadas e o teto de gesso que estava
danificado foi substituído por forro de PVC. Houve a necessidade ainda da retirada do piso, já que os tacos estavam totalmente descolados. A reforma ainda está em
execução. O próximo passo é uma nova pintura.

PREVENÇÃO ANTES DO LAZER:
AABB-RIO ADQUIRE NOVO
DESFIBRILADOR

A reforma do arquivo morto faz parte do desaǞo da atual administraçãoƕ
buscar a preservação e melhoria de bens e instalações

O projeto de lei que obriga espaços como clubes
a terem no mínimo dois desfibriladores ainda
não foi aprovado. Contudo, estudos apontam
que este objeto leve e de fácil manuseio, quando usado com presteza, aumenta em até 75%
as chances de salvamento das vítimas de problemas como parada cardiorrespiratória súbita.
Pensando nisso, foi comprado mais um desfibrilador, que vai ficar guardado na Recepção de
Serviço. Conforme publicado na edição de outubro de 2013, referente à compra do primeiro
aparelho “o DEA – Desfibrilador Externo Automático é um aparelho que identifica alterações
do ritmo cardíaco”. Primeiro, a máquina analisa a atividade cardíaca da vítima. Se não for detectada uma fibrilação, o comando de voz desaconselha o uso do aparelho. Do contrário, a pessoa é instruída a acionar o botão que dispara o
choque no coração e faz com que o coração volte a bater em seu ritmo normal.
A seguir a relação de funcionários que realizaram o treinamento e estão aptos ao uso do
desfibrilador, quando necessário: Nilton Bento (Gerente Operacional), Ronaldo Torrão (Encarregado De Sede), Bruno Tadeu Meyer (Assistente Administrativo), Jean Vieira Cardoso
(Assistente Administrativo), Luiz Carlos Farias
(Guardião de Piscina), Wantuil Lopes (Guardião
de Piscina), Pedro Carlos Borges (Guardião de
Piscina), Ronaldo Pereira (Tratador de Piscina),
Júlio César da Paixão (Roupeiro) e Rodrigo de
Oliveira Lucente (Assistente Administrativo).

http://www.aabb-rio.com.br
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DIVULGAÇÃO
E CULTURA

DE MÃOS DADAS

Revista da AABB-Rio ganha
nova administração
Quem conhece e usufrui da programação cultural da
AABB-Rio certamente costuma esbarrar com a vice-presidente cultural Regina Gonzalez. Exposições de arte, performances de dança e teatro, atividades recreativas para
o público infantil integram o vasto repertório de iniciativas, sempre idealizadas a partir de uma abordagem humana e inclusiva.
Sensibilidade e cuidado são características mais do que
convincentes para a vice-presidente cultural incorporar
mais uma função: a de vice-presidente de divulgação,
tornando-se portanto a gestora responsável pela AABB-Rio em Revista que, recentemente, foi totalmente reformulada. Em uma breve entrevista, Regina fala das mudanças promovidas até o momento e do compromisso
com a qualidade do principal veículo de comunicação do
clube com os associados. Confira:
Por que foi feita a incorporação da divulgação
pela vice-presidência cultural?
Essa iniciava faz parte de toda uma filosofia de renovação
da AABB-Rio, principalmente daquilo que estava defasa-
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do, que era feito sim com carinho, mas era muito antigo.
Queríamos modernidade. Os sócios querem modernidade,
renovação. Não só os jovens, mas também os veteranos.
Qual foi a principal mudança?
A revista foi toda reestruturada em sua identidade visual
e linha editorial. O novo layout é super moderno. Quisemos mostrar a ludicidade que está aqui dentro da AABB-Rio, mas conjugada com a sofisticação. Afinal, as pessoas aqui estão acostumadas com coisas boas! Nossos sócios são um público que lê bons jornais e revistas. Frequenta bons lugares. Nossa revista vinha sendo feita
com muito cuidado, sem dúvida, porém, tinha a mesma
cara há vinte anos.

Qual vem sendo a reação dos sócios?
Em geral, excelente. Claro que ouvimos algumas críticas.
Mas são comentários animados, de pessoas que querem
contribuir para a revista melhorar ainda mais. Teve o caso
de uma sócia que ligou super feliz com a mudança. Mas
que, por ela, a variação de cor seria maior. Enfim, é muito gratificante saber que as pessoas estão se empolgando novamente com a revista.
Antes, parecia que o público olhava para as fotos tentando se achar e, depois disso, jogava o veículo de lado.
Agora, vemos nitidamente os sócios lendo a revista. Ela
ficou mais atraente! Gostosa de ler! E esse feedback para
nós é uma enorme satisfação. Recebemos elogios até da
Associação Brasileira de Imprensa.
O que ainda falta mudar?
Existe um aspecto muito problemático o qual estamos
empenhados em resolver: a distribuição da AABB-Rio
em Revista. Quando assumimos, percebemos que a preocupação com a atualização de endereços deixou a desejar ao longo dos anos. Infelizmente, contabilizamos

centenas e centenas de revistas perdidas a cada mês,
que não estavam chegando aos sócios, simplesmente
por falta de atualização dos endereços. Estamos atualizando nosso banco de dados e contratando uma nova
empresa de distribuição. Para a próxima edição, esperamos que este problema já esteja 100% resolvido.

NOVA REDE DE INTERNET
E TELEFONIA
E por falar em comunicação, na era dos tablets e smart
phones, nada mais agradável do que sentar a beira da
piscina e acessar a Internet ao ar livre. Ou falar por telefone sem nenhum problema de sinal. Que tal? Pensando no conforto dos sócios, a AABB-Rio está investindo em melhorias em sua rede de Internet e telefonia.
Através de uma parceria com a Oi, toda a conexão do
clube será por meio de fibra ótica, a mais moderna tecnologia em termos de telecomunicação.

http://www.aabb-rio.com.br
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EVENTOS

FUNCIONÁRIOS BRINDAM O

ANIVERSÁRIO DA AABB-RIO
Os associados tiveram festa. As crianças tiveram festa. E no último dia 9 de
junho, segunda-feira, foi a vez daqueles que fazem a AABB-Rio funcionar
para você. Em comemoração aos seus
86 anos, o clube promoveu um grande
churrasco para prestigiar seus funcionários. Um merecido momento de descontração com música e muita alegria.
Para o funcionário do setor de compras Cléber Oliveira, “a arrumação da
confraternização estava muito melhor
do que nos outros anos”. Cléber disse
que “tem um enorme orgulho de fazer
parte desta grande família da AABB-Rio e que estava muito feliz em poder comemorar com os amigos o aniversário
do clube que sempre ofereceu oportunidade de crescimento ”. Confira os melhores momentos.

14
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BINGO SOCIAL
Saiba quem voltou para casa
com os prêmios do último
dia 4 de junho
MARITA - Ferro de passar e kit do Boticário
ALBINA - Cafeteira
MARLENE - Colchão inflável
IRMA - Aparelho mix
ZULEICA - Rádio FM estéreo
LIZETE - Grill
MÁRCIA - Kit do Boticário
HELENA - Aparelho de DVD
NEIDE - Bolsa

http://www.aabb-rio.com.br
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DOIS ANOS
DE JAZZ PARA

RELAXAR E APLAUDIR
O sexteto Jazz Drops comemorou, em grande estilo, o
seu segundo ano de apresentações na AABB-Rio. Na
apresentação do dia 22 de maio, o grupo foi prestigiado
pela presença do presidente Reinaldo Ribeiro e de sua
esposa, Mabel Ribeiro, além, é claro, de seu público fiel:
os associados da AABB-Rio, que lotaram o Salão Gale-

ria. O conjunto de Jazz, que já é tradição
das últimas quintas-feiras do mês, homenageou
o prestigiadíssimo jazzista americano Louis Armstrong. A próxima apresentação do grupo será dia 24
de julho e terá como tema o não menos famoso cantor
Ray Charles. Não perca!

ASSOCIADOS MOSTRAM SEU

TALENTO MUSICAL

O dia 13 de junho, no salão Galeria, foi mais uma oportunidade para os associados soltarem
a voz e se divertirem na noite da Seresta e MPB. Confira os melhores momentos!
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MATÉRIA DE CAPA

AABB-RIO EM
Associados vibram na Fase de Grupos
da Copa do Mundo 2014
A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2014, no dia 12
de junho, em São Paulo, foi mais uma festa que entrou
para a história da AABB-Rio. Associados, convidados
e funcionários assistiram com o coração apertado e as
mãos suando a cada segundo do jogo contra a Croácia.
O clube preparou uma linda confraternização, com três
telões, chopp de graça, cardápio especial de boteco, pintura no rosto, confecção de pompom para as crianças e
muitos brindes como, por exemplo, camisas do Brasil. “A
AABB-Rio tem a tradição de sempre presentear os associados com brindes em eventos especiais como Páscoa,
Natal, dia das mães e dos pais. Logo, na Copa do mundo realizada no Brasil, não poderia ser diferente”, disse o
presidente Reinaldo Ribeiro, que contou com o apoio da
Federação das AABBs (Fenabb), que doou 200 camisas
para serem distribuídas na unidade da Lagoa.
Como já é tradicional, os associados puderam levar seus
convidados, através de admissão paga. E com tanta gente e tantas atrações, a diversão foi garantida.
Leonardo Leão, de 12 anos, foi um dos contemplados pelos sorteios de brindes que aconteceram nos intervalos
dos jogos. O garoto era só alegria! Após a partida, foi a vez
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do som animado de Luizinho Santos e sua banda para comemorar a vitória do Brasil sobre a Croácia, por 3x1, coroando um espetáculo dentro e fora do campo.
MÉXICO E CAMARÕES
Depois da estreia, hora de repetir a experiência com o segundo e o terceiro jogos da primeira fase. Os associados,
é claro, compareceram em peso. O 0x0 contra o México,
no dia 17 de junho, não deixou a torcida levantar da cadeira, como no primeiro dia de festa. Mas os ânimos logo mudaram com a comemoração do primeiro lugar do
grupo A para as oitavas de final, no dia 23 de junho, com
um clima de confraternização que não poderia ter sido
melhor. A goleada de 4x1 contra Camarões fez a torcida
vibrar! A associada Nádia Nunes, presente em todos os
jogos do Brasil na AABB-Rio, fez um elogio especial à decoração. “O clube está lindo e muito alegre, transmitindo
muitas vibrações positivas para a seleção”, disse ela.
E atenção! A transmissão dos jogos continua até o final
da Copa do Mundo de 2014. Rumo ao hexa, mas, independentemente da tão desejada vitória do Brasil, venha
assistir o jogos na AABB-Rio!

BRASIL E CROÁCIA

http://www.aabb-rio.com.br
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BRASIL E MÉXICO

http://www.aabb-rio.com.br
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BRASIL E CAMARÕES

http://www.aabb-rio.com.br
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E CONTINUA O BOLÃO DA COPA
Convidamos os associados a continuar participando do “Bolão da Copa” que já entrou na fase das
Quartas-de-Final. Segue as normas já divulgadas na Revista da AABB-Rio:
1.1. Os palpites para os 04 jogos da rodada de quarta
de final, serão aceitos até às 13:00 horas do dia 04 de
julho, horário do início do jogo 58;
1.2. Os palpites para os 04 jogos das semi-finais e finais, serão aceitos até às 17:00 horas do dia 08 de julho, horário do início do jogo 61.
2. As cartelas de palpites estarão disponíveis junto à
urna localizada no hall de entrada da AABB-Rio, junto
à escada para o Salão Nobre.
Deve ser enfatizado que só serão consideradas as cartelas de palpites preenchidas com letra de imprensa legível, com a matrícula do associado, e-mail e telefone.
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PREMIAÇÃO
1° LUGAR - Uniforme completo para a prática do futebol: camisa, short e meiões (da seleção brasileira ou
do time do coração);
2° LUGAR - Um par de chuteiras;
3° LUGAR - Uma camisa de jogo (da seleção brasileira ou do clube do coração).
PREMIAÇÃO ADICIONAL OFERECIDA
PELO “FOLLIES BUFFET”:
1º LUGAR = almoço ou jantar;

PONTUAÇÃO

2º LUGAR = feijoada ou buffet do domingo;

A) Placar Correto = 5 (cinco) pontos;
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.

3º LUGAR = feijoada ou buffet do domingo.

Revista AABB-Rio [ Julho 2014

Os três prêmios dão direito a um acompanhante
e a dois refrigerantes ou dois sucos ou a uma cerveja.

CULTURA

ASSOCIADO RECEBIDO COM ARTE
Quem costuma entrar no clube pela portaria da Borges
de Medeiros já deve ter reparado a constante presença
de obras de arte no hall. A iniciativa vem da vice-presidente cultural Regina Gonzalez, que investe na arte inclusiva. “É importante divulgar a arte de crianças e adolescentes. Além disso, fomentar a arte como plataforma
pacífica para o jovem liberar seus sonhos e revoltas.” No
mês de maio, a AABB-Rio acolheu o talento e a alegria
da artista petropolitana Ariel Farias, de apenas 14 anos.

A mostra incluiu 5 telas que utilizam a técnica acrílica, como a tela “Catedral São Pedro de Alcântara”. Para Ariel “a
pintura é como um brinquedo mágico que me leva para
outro mundo.” E no início de junho, foi a vez do grafiteiro
Paulo Ricardo Valero, que presenteou a AABB-Rio com
sua primeira tela: “Arte Reciclada”. O jovem petropolitano
de 15 anos explicou que “a rosa que sai do spray mostra
que grafite é arte. Não sou pichador. Através do grafite
expresso minhas reivindicações e minhas insatisfações”.

A pintora Ariel Farias ao lado de seu painel “Fujinomiya”.

Paulo Valero demonstra seu carinho pela AABB-Rio
com o quadro “Arte Reciclada”

DOMINGO DE MUITA

INSPIRAÇÃO E CRIATIVIDADE
A escritora Maria Cláudia Siqueira Garcia ministrou uma
oficina literário-musical ao lado do parquinho, na tarde
de domingo, dia 8 de junho. As crianças criaram histórias
com os fantoches, dançaram e cantaram com a participação de Maria Cláudia ao violão.
Ao final da oficina, Amanda e Luiza escreveram uma história que foi publicada no Facebook da escritora. A AABB-Rio ganhou de presente um dos livros da autora de Método de Arte Educação, publicado em versão impressa e
em CD pela Editora Revinter, no Brasil e em Portugal.

http://www.aabb-rio.com.br
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CONSCIÊNCIA
VERDE
Clube promove atividades
para comemorar
semana do meio ambiente

dirigida por Tatiana France, chamou a atenção do público, reunindo uma grande quantidade de crianças, que tiveram as mais diferentes reações. “Eles queriam mostrar
que devemos deixar o mundo limpinho. Não devemos
poluir. Eu ajudo o planeta para as pessoas não morrerem
desse problema”, disse Maria Eduarda Caneca Ferreira.
Os pais também acompanharam atentos e curiosos. “A
ideia é que as crianças reflitam sobre as relações que nós
temos com o nosso planeta, com o meio ambiente”, afirmou Tatiana France.

O dia 5 de junho celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o início do mês é sempre marcado por atividades
de entidades públicas e privadas do mundo inteiro que
voltam suas atividades à consciência verde. A AABB-Rio
está 100% preocupada com a sustentabilidade e, quando este princípio recebe um toque de ludicidade, ele fica ainda mais atraente. No último dia 7 de junho, sábado, a vice-presidência cultural promoveu uma atividade
recreativa “verde” com as crianças: elas montaram uma
árvore ecológica. Sobras de madeira de obra construíram
um tronco. Caixinhas de leite e suco viraram folhas. Latinhas de refrigerante viraram flores. Jornais viraram frutos. “Precisamos conscientizar os jovens da importância
da reciclagem e reutilização”, enfatizou Jorge Luiz Machado, artista plástico que comandou a atividade. Também
no dia 7, sábado, o grupo Urbitantes apresentou o número Homem-Produto. O grupo usou tapetes cobertos
de material reciclado para executar uma performance
que reunia teatro e dança. A apresentação, idealizada e
ACIMAƕ A associada Luiza Braga Rodrigues ajuda o artista plástico
Jorge Luiz a montar a árvore ecológica / ABAIŀOƕ Grupo Urbitantes
questiona consumismo em performance de teatro e dança
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VOZES EM SINTONIA NO

X ENCONTRO DE CORAIS
Quatro corais se apresentaram no X Encontro de Corais
do último dia 31 de maio, no Salão Nobre da AABB-Rio: o
Coral Vozes da Globo (CGP), o Grupo Vocal Tangará, o Coral
do C.R. do Flamengo, e o Coral da AABB-Rio. Para Antonio Fontinhas, coordenador do Coral da AABB, o encontro
é um grande intercâmbio cultural. “Precisamos incentivar
momentos como esse, onde há integração, confraternização e vivência musical”, disse ele, que é coralista.

da AABB-Rio, o empenho da entidade em, cada vez mais,
apoiar as atividades culturais do clube.

Responsável pelo coral do Flamengo, Marlene Carneiro
da Cunha de Miranda, agradeceu o convite da AABB-Rio
e afirmou que “a organização de eventos como o Encontro valoriza a música de qualidade além de ser um momento de grande alegria para os coralistas e para a audiência, numa tarde para respirar música”.
Associados de todas as idades aplaudiram, cantaram e se
emocionaram com o repertório variado que foi da MPB à
música africana. O evento contou com a presença do
presidente da Federação Nacional das AABBs, (FENABB)
que afirmou, durante o vocalize (exercício vocal) do Coral

Regente Yan Guimarães recebe agradecimento da AABB-Rio

http://www.aabb-rio.com.br
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ESPORTE

TORNEIOS MARCAM

ANIVERSÁRIO DA AABB-RIO
Entre maio e julho, os desportistas da AABB-Rio participaram de diversas competições esportivas em comemoração aos 86 anos do clube. Os associados se esforçaram
para estarem presentes nos jogos, mesmo com mudanças no calendário, e prestigiarem a modalidade que praticam. Confira os eventos que abrilhantaram cada esporte:
BASQUETEBOL - Durante o mês de junho, o Torneio de
Aniversário continuou sendo disputado, devendo ser encerrado na 1ª semana de julho. Os resultados serão divulgados na próxima edição da AABB-Rio em Revista.
NATAÇÃO - O “Festival de Pranchinha”, coordenado pela Equipe 8 Eventos Esportivos, foi realizado no dia 31 de
maio. Todas as crianças receberam medalhas de participação e ao final da competição houve um lanche de confraternização entre os alunos, pais e professores.
SINUCA - A competição em comemoração ao aniversário da associação, transferida em virtude da realização de
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competições oficiais da Federação de Sinuca e Bilhar do
Estado do Rio de Janeiro (FSBERJ), foi realizada no período de 17 a 29 de junho e os resultados serão publicados
na próxima edição.
XADREZ - O torneio de aniversário foi iniciado no dia 15
de maio e finalizado no dia 10 de Junho. O campeão invicto foi o bolsista Jonathan Gonçalves, e a 2ª colocação foi
obtida por David Bonfim Moraes Morant Holanda.
TÊNIS - No período de 10 a 25 de maio, foi realizado o tradicional Torneio de Aniversário da AABB-Rio. Veja na próxima página os resultados por categoria.
Parabéns a todos que participaram dos torneios que celebraram mais uma comemoração do aniversário da AABB-Rio, tanto aos organizadores quanto àqueles que prestigiaram as competições. Sucesso total!
Festival de Pranchinha - Nadadores mirins comemoram
aniversário do clube com competição especial

CATEGORIA

CAMPEÃO

VICE-CAMPEÃO

3º LUGAR

4º LUGAR

SIMPLES MASCULINA “A”

BRUNO FALCÃO

JULIANO HERNANDEZ

PAULO TOMÁS LOPES

AIRTON PAIXÃO

SIMPLES MASCULINA “B”

DUMONT NEVES

HILTON ASSUMPÇÃO

RAIMUNDO AZEVEDO

THIAGO RAMOS

SIMPLES MASCULINA “C”

GABRIEL KUBRUSLY

THIAGO RAMOS

MAURÍCIO C. BRANCO

PAULO COHEN

SIMPLES FEMININA

PATRÍCIA MOTTA

DALVA SCHEID

MARCELLA GUERRA

UTE AZEVEDO

DUPLA MASCULINA “A”

AÍRTON PAIXÃO /
GUILHERME GUIA

CARLOS VIANNA /
PAULO T. LOPEZ

DANIEL CUTRIM/
MARCOS CARNEIRO

DANIELA HORTA/
WONG KWAN

DUPLA MASCULINA “B”

CÂNDIDO MACHADO /
DANIELA HORTA

JAYME ATHAYDE/
MARIO SCHUBACK

ALEXANDRE CASALI
GUSTAVO CASALI

RAIMUNDO AZEVEDO /
SERGIO MONTEIRO

DUPLA MASCULINA “C”

CARLOS ADEODATO /
ALAN HEINEN

PAULO COHEN /
RICARDO HOLANDA

LUIZ ENÉAS /
RENATO MESCOLIN

FELIPE HOFFMANN /
PEDRO BUENO

m.br

Semi-Final de Dupla “B”ƕ Gustavo Casali e Ale˾andre Casali ɤǞlho e paiɦ
com Cŝndido Machado e Daniela Horta ɤmarido e mulherɦ
O campeão Bruno Falcão com o vice-campeão Juliano Hernandez
da categoria Simples Masculina “A”

Vice-campeões Paulo T. Lopez e Carlos Vianna, com os campeões
Guilherme Guia e Airton Pai˾ão de Dupla Masculina “A”

Os campeões da categoria Dupla Masculina “C” Carlos Adeodato e Alan
Heinen, com os vice-campeões Paulo Cohen e Ricardo Holanda

http://www.aabb-rio.com.br
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VI RIO SKATEZONNE:
NOVA SENSAÇÃO CARIOCA

Amantes de patinação não podem perder a sexta edição do Rio Skatezonne que vai acontecer no dia 19 de Julho, na AABB-Rio, das 16h às
23h. O novo rink carioca de patinação indoor tem uma pista de 540m2
de piso especial, visando impedir qualquer possibilidade de dano ao
assoalho do ginásio. O evento conta com a participação dos 4 melhores DJs especializados em patinação, entre eles, Roger Nascimento Silva (ex-Roxy Roller) e René Michel (ex-Canecão, Roller Show e Roller
Dance Babilônia) que convidam os DJs mirins Thunder (12 anos) e Frederico Michel (10 anos).
O Dj René Michel é um dos organizadores do evento e disse que “a proposta é criar um ambiente familiar e de descontração que una a qualidade e a tecnologia atuais”. Praticantes e adeptos (de todos os estilos)
da patinação poderão participar deste grande evento que também inclui som 100% digital, iluminação de leds com efeitos especiais, bar, locação de patins inlines e tradicionais, equipe de paramédicos com UTI
Móvel de plantão, monitores, fiscais de pista, instrutores, demonstrações, brindes e muito mais. A entrada para adultos é R$ 40, entre 5 e 16
anos é R$ 30 e acima de 60 anos e entre 0 e 4 anos é gratuita.
Maiores informações: www.rioskatezonne.com
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INFORMES DO DETEC
NATAÇÃO - COMPETIÇÕES OFICIAIS
Nos dias 19 e 20 de julho, a AABB-Rio participará do XIX
Torneio Aberto Brasil Máster de Natação em Ribeirão
Preto (SP). Uma semana depois, nos dias 26 e 27, a equipe também estará no Campeonato Estadual Máster de
Inverno no Marina Clube, no Rio.
XXV CAMPEONATO BRASILEIRO DE SINUCA
Entre os dias 4 e 9 de junho, foi realizado na AABB-São
Luis, o XXV Campeonato Brasileiro de Sinuca, do qual a
AABB-Rio participou tendo como destaques: Guilherme
Paes, de apenas 14 anos que se sagrou vice-campeão
brasileiro na categoria Sub-21, e Pedro Rolim Bohm (presidente da Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca),
que conquistou o 5° lugar na categoria sênior.
SQUASH
Os praticantes do Squash comemoraram a reforma das
quadras I e II com um coquetel de confraternização rea-

lizado no dia 24 de junho. Os espaços foram totalmenterecuperados e apresentam condições ideais para competições de alto nível.
TAEKWONDO
Na Seletiva realizada no dia 7 de junho, no Rio de Janeiro, a equipe que treina na AABB-Rio, sob o comando do
professor Evandro César, classificou 13 atletas para integrar a Seleção Brasileira que participará do 19º Campeonato Panamericano e do 9º Campeonato Mundial, que
serão realizados em Águas Calientes, no México.
PROGRAMAÇÃO PERMANENTE DO DETEC
A Programação Permanente do DETEC poderá ser conferida no site do clube: www.aabb-rio.com.br
Maiores informações no Departamento de Esportes:
e-mail: aabb-detec@aabb-rio.com.br
Fones: 2274-4350 ou 2274-4722 (ramal 436),
das 13:00 às 21:00 horas.

http://www.aabb-rio.com.br
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PERFIL

GUILHERME STELLING PAES

Data de nascimento: 01/01/2000
Mãe: Andrea Stelling
Pai: Kurt Paes
O jovem de apenas 14 anos, dono de um talento nato, é
a grande promessa dos tacos. Atleta mais novo da Federação de Sinuca e Bilhar do Estado do Rio de Janeiro (FSBERJ), Guilherme Stelling Paes brilhou na categoria bronze, destinada aos jogadores iniciantes, e rapidamente
chegou à categoria ouro, na qual ocupa o 4º lugar. Atualmente, é Vice-Campeão Brasileiro de Snooker Sub-21
(2013) e, na regra brasileira, Vice-Campeão Brasileiro de
Sinuca Sub-21 (2014). Este ano, representou o Brasil no
Campeonato Mundial de Snooker categoria Sub-21, organizado pela Federação Internacional de Snooker (IFBS)
em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Além disso, fez parte da primeira delegação oficial brasileira da modalidade
na história da sinuca no país. O jovem conseguiu se classificar entre os 48 melhores jogadores do mundo nesta
categoria dentre os 82 que disputaram. Conhecido como o Guga da Sinuca, treina todos os dias na AABB-Rio
com o incentivo e companhia do pai Kurt Paes, vice-diretor contábil da Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca
(CBBS). “Meu pai sempre perde de mim”, conta o garoto,
orgulhoso. Kurt Paes conta que a escolha pela AABB-Rio
como o centro de treinamento de Guilherme seguiu um
rígido critério: trata-se de um dos melhores espaços para
jogar sinuca no Rio de Janeiro. Confira o ping-pong que a
AABB-Rio em Revista fez com o atleta. No próximo mês
de setembro, ele vai disputar, em BeloHorizonte, o XXVI Campeonato Brasileiro de Snooker categoria Sub-21.
Boa sorte, campeão!
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Profissão: estudante – 9º ano no colégio MV1
Filme: Velozes e Furiosos
Lazer: vôlei, ping-pong, skate
Pessoa que admira: Sadala
(José Sadala – diretor de sinuca da AABB e jogador)

Lugar: Barra Shopping
Cidade: Búzios
Comida: Yakisoba
Sonho: ser campeão mundial
Motto: “Se precisar descanse, mas nunca desista”.

RECOMENDADOS

LIVROS NOVOS

BIBLIOTECA ALEXANDRE CAMINHA
FICÇÃO

NÃO FICÇÃO

INFANTO JUVENIL

MAR DE ROSAS
v.2 - Série: Quarteto de Noivas
Nora Roberts

O TEMPO É UM RIO QUE CORRE
Lya Luft

1808 - Como uma rainha louca, um príncipe
medroso e uma corte corrupta...
Laurentino Gomes

O JOGO DE RIPPER
Isabel Allende

MULHERES QUE ESCOLHEM DEMAIS
Lori Gottlieb

PORQUE SÓ AS PRINCESAS SE DÃO BEM
Thalita Rebouças

1222
Anne Holt

A GRANDE RUPTURA
Paul Gilding

O SEGUNDO PARA SEMPRE
Colin Thompson

O DOM, v.2 - Série: Bruxos e Bruxas
James Patterson

OS ANJOS DE JADE
Saul ɤEspȋritoɦ

UMA HISTÓRIA SEM FIM
Bia Bedran

TRAIÇÃO EM FAMÍLIA
David Baldacci

O ENIGMA DE ESPINOSA
Irvin D. Yalom

O BICHO ALFABETO
Poemas de Paulo Leminski

MISERY
Stephen King

EU TINHA SAUDADES DELE, MAS ESTOU
MELHORANDO
Alison James

D. JOÃO CARIOCA - A corte Portuguesa
chega ao Brasil (1808-1821)
Monteiro Lobato

A PROFECIA ROMANOV
Steve Berry

SOLDADOS - Sobre Lutar, Matar e Morrer
Sonke Neitzel e Harald Welzer

O BOSQUE DOS LILASES
Lauretta

BONECO DE NEVE
Jo Nesbo

O BRASIL É BOM
André Sant’anna

DEUS FALA A SEUS FILHOS
Te˾tos Bȋblicos

DIVERGENTE, v.1 - Série: Divergente
Maeve Binchy

365 DIAS POR ANO (Staying Strong)
Demi Lovato

OS CHINESES - Povos do Passado
Lai Po Kan

CIDADE DAS CINZAS, v.2 e CIDADE DE VIDRO,
v.3 Série: Os Instrumentos Mortais
Cassandra Clare

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
O Improvável Presidente do Brasil
Brian Winter

MISTÉRIO NO CASTELO TOCA-DO-LOBO
Friedrich Scheck

SONHO GRANDE
Cristiane Correa
Em 1971, Jorge Paulo Lemann
ergueu, em pouco mais de
quatro décadas, o maior império da história do capitalismo brasileiro e ganhou uma
projeção sem precedentes no
cenário mundial. Criou o “Modelo Garantia”, baseado
em uma filosofia que unia meritocracia, eficiência e
possibilidade de que os melhores funcionários se tornassem acionistas. Foi um marco do capitalismo brasileiro, que serviu – e que serve – de inspiração, até
hoje, para diversas empresas.

A PRIVATARIA TUCANA
Samir M. de Machado
Prepare-se, leitor, pois este livro nos traz, de maneira decepcionante, a dura realidade dos bastidores da
polȋtica e do empresariado
brasileiro, em conluio para
roubar dinheiro público. Faz ainda uma denúncia vigorosa do que foi a chamada “Era das Privatizações”. Nomes imprevistos, até agora blindados pela
aura da honestidade, surgirão manchados pela descoberta de seus malfeitos.

4 PEQUENAS
HISTÓRIAS QUE
JUNTAS MUDARAM
O MUNDO
Fabio Mestriner
Este livro traz uma nova
abordagem sobre histórias cujos fragmentos
se encontram dispersos em muitos lugares. Estas
quatro pequenas histórias nos contam a saga da
civilização e o esforço que foi feito para tornar a
sociedade mais rica em conhecimentos e valores
humanos. Este livro é um tributo aos homens que
escreveram a história. Foram eles que escreveram
as regras do mundo em que vivemos e os contos
que nos encantaram quando crianças.

http://www.aabb-rio.com.br
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PROGRAMAÇÃO
13:00 às 17:00h - Pérgula da piscina
JULHO

5

15:00 às 17:00h

Oficina circense com XULIPA.

SÁBADO

JULHO

20

DOMINGO

Venha aproveitar o domingo ao som
de ZARAKÊ.

15:00 às 17:00h

Programação cultural - Contação
de história com as escritoras JULIA
TRAVASSOS e VERÔNICA DE MELLO.

A partir das 17:00h
JULHO

6

JÔ BORGES cantando sucessos da MPB.

DOMINGO

JULHO

9

Apresentação especial do ilusionista
PEPEU

13:00 às 1700h - Pérgula da piscina

JULHO

23

14:00 às 17:00h - Salão Galeria

QUARTA

JULHO

24
QUINTA

11
13

DOMINGO

JULHO

19

SÁBADO

20:00 às 22:00h - Salão Galeria
Venha prestigiar JAZZ DROPPS tributo
a Ray Charles.

19:30 às 23:30h - Salão Galeria
Noite dos seresteiros e MPB.

SEXTA

JULHO

BINGO SOCIAL, venha se divertir!

BINGO SOCIAL, teste sua sorte!

QUARTA

JULHO

14:00 às 17:00h - Salão Galeria

JULHO

25
13:00 às 17:00h - Pérgula da piscina

SEXTA

21:00 à 01:00h - Salão Margarida
BAILE DOS ANIVERSARIANTES com
a Banda Phênix.

Sucesssos de todos os tempos com
EDUARDO CARDOSO.

14:00 às 15:00h

Programação cultural com a DUPLA
DO CONTO com contação de história
e atividades lúdicas.

15:00 às 17:00h
Programação cultural - Oficina do grupo
encantado ARTE FAZ PARTE, com a
presença da artista plástica Ariel Fragoso

JULHO

26

SÁBADO

JULHO

27

DOMINGO

19:30 às 23:30h - Salão Granito
Melhor grupo boêmio do Leblon
TELHADO BRANCO.

13:00 às 17:00h - Pérgula da piscina
CELSO ABUSAID cantando no seu
domingo.

14:00 às 15:00h

Programação cultural com a DUPLA
DO CONTO com contação de história
e atividades lúdicas.

INFORMES DO CONSELHO FISCAL
RIO

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA AABB-RIO SOBRE O BALANCETE E A DEMONSTRACÃO
DAS CONTAS DE RESULTADO DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014
No primeiro trimestre de 2014 a AABB-RIO apresentou superávit acumulado de R$ 205.024,47, consolidando resultados dos meses de janeiro de R$
25.265,36, fevereiro de R$ 125.200,76 e
março de R$ 54.558,35.As disponibilidades totais alcançaram R$ 970.482,92,
valor inferior em R$ 155.593,93 (-13,82%)
às do quarto trimestre de 2013.
As médias mensais das Receitas Totais
do trimestre foram de R$ 726.909,76,
registrando aumento de 2,97%, em
relação às do último trimestre de 2013,
que alcançaram R$ 705.934,04. Tal variação correspondeu a um incremento
médio mensal de R$ 20.975,72.
As receitas de Contribuições Associa-

tivas, alcançando, no período sob análise,
R$ 1.649.540,74, representaram 75,64%
das Receitas Totais de R$ 2.180.729,28.
A receita não operacional de R$ 63.760,41
configura a compensação pela despesa
de depreciação da parcela reavaliada, relativa ao primeiro trimestre de 2014.
As Despesas Operacionais que, ao atingirem R$ 1.381.029,24, no trimestre, significaram 69,90% de todas as despesas.
Consideradas as informações deste parecer e por não terem sido encontradas
ocorrências merecedoras de menção,
quer nos registros contábeis, quer nos
documentos por nós examinados e que
deram origem às Demonstrações Financeiras do 1º. Trimestre de 2014, entende-

mos que as mesmas refletem adequadamente as condições patrimoniais e de resultado da AABB-Rio, no período.
Rio de Janeiro (RJ), 20 de junho de 2014.

CONSELHO FISCAL DA AABB-Rio
PRESIDENTE
Mário Fernando Engelke
CONSELHEIROS EFETIVOS
Adolpho Gonçalves Nogueira,
Nelson Bomfim Ribeiro,
Osmar Costa Beck e
Sérgio Spinola Muniz
REPRESENTANTE DO
BANCO DO BRASIL
Danielle Branco Estrela
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CURSOS E SERVIÇOS
BASQUETEBOL
Centro de Treinamento K-Esportes
Kepler Tels. 96424-7041 / 98891-5517
Jaqueline Tels. 98530-3235 - 3ª e 5ª Feira - 18 às 20h
CORAL
AABB-Rio - 3ª Feira -19:30 às 21h
Antonio Fontinha Tel. 2541-7813 / Jose C. Brandão Tel. 98857-0157
Luiz Carlos Tel. 99404-4248 / Roberto Sá Tel. 99128-3585
DANÇA DE SALÃO
Esp. Dança Cristiano Salgado - 3ª e 5ª Feira - 17 às 21h
Cristiano Tels. 99869-6161 / 3149-5950 3126-7070 / 2214-5233
BALLET E DANÇAS
Instituto de Dança Kineret - www.kineret.com.br
Daniel Tel. 98796-8788 / Diana Tel. 97964-8660
Dança Israelí (3ª Feira a sábado) / Ballet Clássico (2ª a 5ª)
Jazz (2ª a 5ª) / Sapateado (2ª, 4ª e 6ª) / Hip Hop (2ª e 4ª)
FUNNY DANCE
Jacy Matias Tel. 9208-6023 / 4ª Feira -19:30h
FUTSAL (escolinha)
Centro de Treinamento K-esportes - Glauco 98702-9448
Jaqueline Tel. 98530-3235 / Kepler Tels. 96424-7041 / 98891-5517
3ª e 5ª Feira - 9:00 às 10:00h (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 a 11 anos)
GINÁSTICA E ALONGAMENTO
AABB-RIO - Mário Sant’anna Tel. 99402-2621
2ª a 6ª Feira - 08 às 09h (ginástica) / 09 às 09:30h (alongamento)
4ª e 6ª Feira – 17 às 18h (ginástica)
3ª e 5ª Feira – 17 às 18h (alongamento) / 18 às 19h (ginástica)
GINÁSTICA ENERGÉTICA
Ana Lucia Corporis Terapias Naturais Ltda - ME
Tels. 99974-5906 / 2285-7652 / 2274-4722 ramal 442
3ª a 6ª Feira – 07:30 às 08:10h / 08:20 às 09h / 09 às 09:40h
HIDROGINÁSTICA
FFS Eventos Esportivos Ltda.
Lincon Duarte Tel. 7846-8091 / lincon@ffs.com.br
3ª a 6ª Feira - 7:00 às 7:50h / 11:30 às 12:20h
HIDROTERAPIA / FISIOTERAPIA
AZ Eventos Esp. e Reabilitação Física - 2ª a 6ª Feira - 07 às 11h
José Carlos Tels. 98005-2035 / 2575-8835 / 98830-0157
JIU-JITSU
Black Belt Sport Center
Murilo tel. 98192-4646 e Rubens Tel. 98409-9617
Jiu-Jitsu - 2ª a 6ª Feira - 10:30 às 12h / 3ª a 6ª Feira - 17 às 18h
Jiu-Jitsu Infantil - 4 ª e 6ª Feira - 18:30 às 19:30h
MUSCULAÇÃO
Academia Proquality - www.proqualityacademia.com.br
Tels. 2540-0977 / 2274-4722 (ramal 444)
2ª a 5ª Feira - 06 as 23h / 6ª Feira - 06 às 22h / Sábado - 09 às 17h
Domingo e Feriado - 09 às 15h
NATAÇÃO
Equipe & Eventos Esportivos Ltda. Tel. 2274-4722 ramal 416
Leda Tel. 97703-5773 / Waldir Tel. 99764-3317
3ª a 6ª Feira - 1 a 3 anos
07:30 às 08:00h e 10:00 as 10:30h
3 a 8 anos - 08:30 às 09:00h (touca vermelha)
09:00 às 09:30h (Touca Vermelha, Amarela e Estágio I)
09:30 às 10:00h (Touca Amarela e Estágio I)
15:00 e 15:30h (Touca Vermelha)
16:00 às 16:30h (Touca Amarela)
16:30 Às 17:00 (Touca Vermelha e Amarela)
6 A 11 anos - 08:00 às 08:40h (Estágio II)
15:00 Às 15:40 (Estágio I e II) / 15:40 Às 16:20 (Estágio II e IV)
Até 14 Anos - 09:20h, 14h, 17h e 18h (Aperfeiçoamento)
Adultos - 06h, 07h, 08h e 11h (Aperfeiçoamento)
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07:45 às 08:30 (Aprendizado)
10h, 14h, 17h, 18h, 19h e 20h (Aperfeiçoamento e Aprendizado)
RECREAÇÃO INFANTIL
Bel Artes e Sonhos Esp. e Recreação Tel. 2274-4722 (ramal 401)
Isabel Tels. 3405-5155 / 98879-2730
2ª a 6ª Feira - 08:00 às 12:00h / 12:45 às 16:45h
TAEKWONDO
TKD & Cia. Artes Marciais Ltda - ME / Tel. 2274-4722 (ramal 442)
Luiz Paulo Tel. 9156-2230
2ª Feira - 11h (Treinamento da Equipe Competição)
3ª e 5ª Feira - 17:30h (a partir de 14 anos)
18:30h (até 13 anos) / 19:30h (a partir de 14 anos)
20:30h (Treinamento da Equipe Competição)
4ª e 6ª Feira - 18h (Treinamento da Equipe Competição)
19:30h (a partir de 14 Anos)
20:30h (Treinamento da Equipe Competição)
TÊNIS
M &R Fitness
Guilherme Tel. 98899-6775 / Norma Tel. 99614-2441
Rogério Tel. 99782-9257 ou 96417 – 2629 / Regnier Tel. 97921-5432
2 vezes na semana - 2 Aulas de 30 minutos
VOLEIBOL
Escola de Voleibol do Bernardinho
Luciene Tel. 2249-9824
3ª a 6ª Feira - 08 às 10h / 15 às 18h / 18 às 21h
XADREZ
Nexapa - Rafael Tel. 98296-1981
Marcação de horário direto com o professor
YOGA
Shiva Empresa de Terapia de Yoga e Fonoaudiologia Ltda.
Alice Tel. 2294-5049
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)
CALL CENTER – Tel. (0XX21) 2274-4722
SECRETARIA SOCIAL / TESOURARIA – Ramal 5
2ª feira não funcionamos;
Horário de Funcionamento:
3ª a 6ª feira – 09 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 às 19:45h / Sábados,
Domingos e Feriados: 10 às 17:45h.
RECEPÇÃO SOCIAL: RAMAL 6
RECEPÃO DE SERVIÇO: Ramal 7
DIRETORIA: Ramal 8
DEPARTAMENTO MÉDICO: Ramal 406
DEPARTAMENTO DE ESPORTES: Ramal 431 / 436
DIVULGAÇÃO: Ramal 407
PORTARIA DA PISCINA: Ramal 445
BARBEARIA: Ramal 435
SALÃO DE BELEZA: Ramal 421
SAUNA FEMININA: Ramal 428
SAUNA MASCULINA: Ramal 417
SINUCA: Ramal 405
OUVIDORIA: Ramal 424
site: www.aabb-rio.com.br / email: aabb-rio@aabb-rio.com.br
Obs: Sabendo o ramal disque pausadamente o número sem ser preciso ouvir às instruções.

