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Nas alterações implantadas para o fluxo de veículos no Leblon, em face
das obras da Linha 4 do Metrô, foi incluído o desvio de parte do trânsito para a
Rua Humberto de Campos, no trecho compreendido entre as avenidas Afrânio
de Mello Franco e Borges de Medeiros.
Antes das medidas mencionadas, por essa rua estreita e tranquila transitavam apenas moradores da Cruzada São Sebastião, crianças da Escola Santos
Anjos, religiosos e associados frequentadores da nossa AABB. Poucos eram os
veículos que utilizavam o trajeto para cruzar o Jardim de Alah.
Atualmente, a rua ganhou considerável volume de veículos, inclusive
caminhões e ônibus que trafegam em alta velocidade colocando em perigo
os transeuntes, principalmente as crianças que circulam a pé ou de bicicletas
diariamente pelo local.
Sentindo a necessidade de alertar as autoridades competentes sobre possíveis acidentes, as entidades instaladas no mencionado trecho da Rua Humberto
de Campos, reunidas resolveram solicitar através de ofício alguma providência
que possa minimizar os riscos de possíveis graves acidentes no local.
Dentre as medidas pedidas à Coordenadoria Regional de Transporte
(CRT) figuram a revisão da sinalização da rua citada e a colocação de lombadas
(quebra-molas), próximo a um dos acessos de grade de contenção existente.
O documento foi assinado por mim, como Presidente da AABB; pela
Diretora da Escola Municipal Santos Anjos, Srª Andréa de Carvalho Conceição;
pelo Pároco da Igreja Santos Anjos, Padre Célio da Silveira Calixto Filho e pela
Presidente da Associação de Moradores do Bairro São Sebastião do Leblon
(AMORABASE), Srª. Laide de Mello.
Esperamos que nosso pleito seja bem acolhido e o atendimento o mais
breve possível. E como bem recomenda a sabedoria popular “é melhor prevenir
do que remediar”.
Que tenham boa leitura das matérias desta edição e que Deus abençoe
a todos.
REINALDO BATISTA RIBEIRO
Presidente do Conselho de Administração
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NOSSA CAPA – O carnaval 2014 teve dois eventos que empolgaram o corpo social, lotando os salões das festas. No primeiro
dia de Março, um sábado de folia, os adultos vibraram no Salão
Nobre com a tradicional feijoada que teve a presença das mulatas
que sambam, desfilam suas fantasias e que são a atração para os
foliões registrarem em fotos nas suas memórias. Na terça-feira
gorda foi a vez da criançada brilhar na passarela do Salão Granito,
ostentando com muita alegria suas maravilhosas fantasias sendo
merecedora dos calorosos aplausos. Os participantes, em torno
de sete dezenas, foram agraciados com um brinquedo, oferecido
pela Diretoria da AABB, numa alusão ao pensamento de que
todos foram vencedores. As fotos de Carlos Cardoso mostram as
vestimentas daqueles que um júri formado por associadas escolheram como as melhores entre as mais significativas.
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Quarta

14:00 / 17:00
Bingo Social: venha ganhar prêmios
Salão Galeria

17
Quinta

19:00 / 22:00
“Happy Hour” com Hilton
Assunção
Salão Galeria

4

Sexta

19:00 / 23:00
Noite da Seresta e MPB - cante
e encante
Salão Galeria

20

13:00 / 17:00

Páscoa com muita animação ao
som de Jorge Luiz; brinquedos,
Domingo
personagens refrigerantes, pipoca
e o coelhinho distribuindo ovos.
Pérgula da Piscina

6

Domingo

13:00 / 17:00
Trio Nós e Vozes - cantando
sucessos
Pérgula da Piscina

24
Quinta

20:00 / 22:00
“Jazz Drops” homenagem à TONY
BENNETT
Salão Galeria

11
Sexta

21:00 / 01:00
Sexta Dançante ao som com Ney
Gouvêa e Banda - Noite Hippie
Salão Margarida

25
Sexta

21:00 / 01:00
Baile de Aniversariantes com a
banda “Cassino Brasil”
Salão Margarida

13
Domingo

13:00 / 17:00
Ney Gouvêa animando o
domingo.
Pérgula da Piscina

16
Quarta

14:00 / 17:00
Bingo Social: venha conferir
Salão Galeria

26
Sábado

19:30 / 23:30
Telhado Branco - grupo boêmio
do Leblon.
Salão Granito

27
Domingo

13:00 / 17:00
Luizinho Santos Trio
Pérgula da Piscina
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FROZEN E CHAPLIN OS
DESTAQUES DO DESFILE
DE FANTASIAS

A Diretoria da AABB-Rio
prestigiando o desfile infantil

É notável o esmero de mães e pais em apresentar seus filhos para o
tradicional desfile de fantasias infantil que a AABB promove todos os anos
no Carnaval. Dezenas de crianças, desde um ano até 12 anos de idade,
brindaram com suas indumentárias e irreverências a plateia composta de
associados e seus familiares e ganharam aplausos vibrantes. Os destaques
das categorias foram a bela Camila Bertan, com seus 9 anos, encarnando
a Elza do filme Frozen, ganhador de 2 Oscars do cinema e o inesquecível
Charles Chaplin, muito bem relembrado pelo pequeno David Schulmann,
de 10 anos, que venceram os prêmios principais. Na categoria 1 a 7 anos,
brilharam a Abelhinha, encarnada pela bela Luana e o Índio Azul, uma
criação defendida pelo pequenino Davi.
Das 70 inscrições, descritas pelo apresentador João José Pereira, VP
do Patrimônio, havia uma diversidade de fantasias que entre os meninos
sobressaiam os palhaços, piratas e super-heróis (Homem Aranha, Ben 10
e Superman). Entre as meninas em maior número as Monster High (Draco
Laura, Cléo de Nile e Frank Stein), mas, apareceram, também, as ciganas,
baianas, Jasmin, brancas de neve, havaianas, mulher maravilha, cinderelas e
as representantes do filme Frozen (Elza e Ana).
Todos os participantes foram agraciados com um brinquedo de
lembrança, mas, um júri formado por associadas do Clube escolheu além
de Camila e David outros vitoriosos, que fizeram jus aos prêmios pela
descontração na passarela e pela beleza da fantasia. A cigana Ana Júlia e o
Hulk Pedro foram eleitos os mais animados do desfile. Os prêmios entregues, no final do desfile, pelo presidente do Conselho de Administração,
Reinaldo Ribeiro e sua esposa Mabel; pelo presidente do Conselho Fiscal,
Mário Engelke e esposa Tereza; pelo Vice-Presidente Social Julio Alt e
esposa Valéria.
6 - Abril 2014
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Meninas de 8 a 12 anos:

1º lugar: Camila Bertan (Fantasia: Elza Frozen)
– Prêmio: Boneca Baby Totsy;

2º lugar: Laura Carvalho(Fantasia: Florista) –
Prêmio: Prancha da Barbie

Meninos de 8 a 12 anos:

1º lugar: Davi Schulmaum (Fantasia: Charlie
Chaplin) – Prêmio: Bateria

3º lugar: Júlia Pires (Fantasia: Branca de Neve)
– Prêmio: Jogo Quadro a Quadro

3º lugar:
André Bertan
(Fantasia:
Malandro
Carioca) –
Prêmio: Traves
de Futebol

2º lugar: Bernardo (Fantasia: Gladiador) –
Prêmio: Patinete

Meninas de 0 a 7 anos:

1º lugar : Luana Zakham (Fantasia:
Abelhinha) – Prêmio: Boneca Rafaeli

2º lugar: Ana Luiza (Fantasia: Cigana) –
Prêmio: Castelinho Encantado

Meninos de 0 a 7 anos:

3º lugar : Maria Helena (Baiana) – Prêmio:
Moto Spyrit

Menina mais
animada:
Ana Júlia
(Fantasia:
Ciganinha)
– Prêmio:
Mini Salão de
Beleza;

Menino mais
animado:

1º lugar: Miguel
Magalhães de Di
Giácono (Fantasia:
Índio Azul) Prêmio:
Mini Mecânico

2º lugar: Gabriel Fadel
(Fantasia: Pintinho) – Prêmio:
Barraca do Batman

3º lugar: João Pedro
Dilacio (Fantasia:
Palhaço) – Prêmio:
Carro Bombeiros em
Ação;

Pedro
(Fantasia:
Hulk) – Prêmio:
Boneco do
Homem de
Ferro;
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Grupo Encantando animou a
criançada no Carnaval.
No domingo de Carnaval a criançada se divertiu com o Grupo Encantando, que
trouxe várias brincadeiras, para a alegria dos pequeninos foliões. A Recreação Infantil
vai continuar em todos os domingos com as atividades lúdicas e a contação de histórias
que vem atraindo a atenção dos pequeninos.
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Livros Novos
FICÇÃO............................................................................................................
O CAVALEIRO DOS SETE REINOS - George R. R. Martin
AMOR VERISSIMO - Luis Fernando Veríssimo
CASADOS COM PARIS - Paula McLain
DANÇANDO SOBRE CACOS DE VIDRO - Ka Hancock
TORMENTA – SÉRIE FALLEN - Lauren Kate
MENTIRAS GENUÍNAS - Nora Roberts
A QUEDA DOS CINCO - Pittacus Lore
TERRA CRUZ - Leonardo Brum
UM DESAFIO PARA CROSS - James Patterson
A LUA DE MEL - Sophie Kinsella

NÃO-FICÇÃO..............................................................................................
A DITADURA MILITAR E OS GOLPES... - Carlos Chagas
TODOS OS ANIMAIS MERECEM O CÉU - Marcel Benedeti
A CAÇADA AO LOBO DE WALL STREET - Jordan Belfort
A HISTÓRIA DO MUNDO EM 100 OBJETOS - Neil MacGregor
OPERAÇÃO BANQUEIRO - Rubens Valente
VÍNCULOS: SEXO E AMOR NA EVOLUÇÃO... - Márcia Esteves Agostinho
SOBREDEVIR - Carlos Henrique Machado
RELIGIÃO PARA ATEUS - Alain de Botton
O MUSEU DESAPARECIDO - Héctor Feliciano
FOCO: A ATENÇÃO E SEU PAPEL... - Daniel Goleman

INFANTO-JUVENIL......................................................................................
DIÁRIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR - Rachel Renée Russell
E-MÃE: A INTERNET ME APRONTOU UMA ! - Tânia Alexandre Martinelli
O LIVRO INVISÍVEL - Santiago García-Clairac
ATÉ EU TE ENCONTRAR - Graciela Mayrink
BICHOS DE LÁ E CÁ - Lia Neiva
A MENINA QUE VIVIA NO MUNDO DA LUA - Luciana Savaget
VIAGENS DE GULLIVER - Jonathan Swift
UM GIRASSOL NA JANELA - Ganymédes José
A BELA E A FERA - Liz Holliday
O SEGREDO DE CINDERELA - Disney

C

ultural

“Recomendamos a leitura dos livros abaixo
que fazem parte de nosso acervo”
SABE COM QUEM
ESTÁ FALANDO. Org.
Luiz Ruffato.
O humor é parte
importante deste livro,
que vai além do lugar
comum da corrupção
do político que pretende
enriquecer e ampliar sua
influência. Percorrendo
150 anos de história e
20 escritores, estes contos mostram a visão particular de cada autor,
mas também o contexto social e político de um
país contaminado pela corrupção, bem como as
relações entre militares dignatários do Estado,
jornalistas, cidadãos sem escrúpulos e desgraçados do Brasil.
FLORES RARAS E
BANALÍSSIMAS. Carmen
L. Oliveira.
Este livro conta a
história de amor duas
mulheres notáveis, tendo
como pano de fundo o
Brasil dos anos 50 e 60:
Elizabeth Bishop, laureada poeta americana e
Lota de Macedo Soares,
que legou ao Rio de Janeiro um inusitado parque,
verdadeiro poema urbano, o Aterro do Flamengo. Revela Elizabeth Bishop, laureada como mulher e arguta comentarista do Brasil. Uma obra
documental e ficcional, onde convivem felicidade
e tragédia, êxito público e desastres íntimos.
NATUREZA HUMANA
EXISTE E COMO
MANDA NA GENTE.
Francisco Daudt.
Este livro mostra o
que os psicólogos evolucionistas defendem: que
somos 50% genética e
50% criação – Mas, como
sabemos tão pouco a
maneira como a natureza
manda em nós, o livro
precorre essa trilha, em pequenos ensaios onde
a informação e o humor se misturam, para termos mais noção de como somos movidos pela
natureza sem percebemos.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL DA AABB-RIO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2013
O Conselho Fiscal, no exercício de
suas atribuições estatutárias, apresenta
suas considerações sobre o Balanço
Patrimonial de 31 de dezembro de 2013
e a Demonstração das Contas de Resultado acumuladas no final do referido
exercício.

ficaram 16,15% e 5,34%, respectivamente,
das despesas totais.

I - DAS RECEITAS
Em todas as modalidades de arrecadação o Clube somou, em 2013,
R$8.471.208,48, significando crescimento de 11,28%, em relação a 2012. As
contribuições sociais auferidas situaramse em R$6.191.463,91, representando
73,09% das receitas totais, com elevação de 8,67% em comparação com o
exercício precedente. As resultantes
de Cessões de Uso de dependências
contribuíram com 12,24% das receitas,
ao alcançarem R$1.036.845,34, ou seja,
exibindo crescimento de 1,97%. As
receitas extraordinárias participaram
com 8,26% das arrecadações atingindo
R$699.813,26, com evolução de 5,01%.
As receitas não operacionais incluem
parcela de R$255.041,64, proveniente
da compensação da depreciação acumulada, em contrapartida ao saldo da
rubrica ajustes da avaliação patrimonial,
relativa à reavaliação do ativo imobilizado, efetuada pelo Clube, no exercício
de 2008.

4 - DAS DISPONIBILIDADES
Os R$1.126.076,85 de disponibilidades, exibindo crescimento de 87,48%
em relação ao exercício anterior, explicam-se, principalmente, pelo financiamento obtido junto à FENABB, que acarreta,
como contrapartida, compromisso a
saldar em prestações vencíveis a curto e
longo prazo. De registrar-se que dos valores disponíveis, 96,24% estão aplicados
em ativos financeiros junto ao Banco do
Brasil S. A.

2 - DAS DESPESAS
Com R$7.823.903,74, o total das
despesas da AABB-RIO em 2013 cresceu 2,74% e absorveu 95,23% de todos
os recursos por ela arrecadados no
exercício. Na sua composição, as incorridas com a área operacional alcançaram
R$5.785.600,61, significando 73,95% da
totalidade dos gastos. Cabe destacar,
em complemento, que as mesmas reduziram-se em 1,58% em relação a 2012.
Os dispêndios com manutenção com
R$1.263.821,73 e os relacionados com
atividades sociais com R$417.454,89 signi-

3 - DO RESULTADO
Sem redução de suas atividades
sociais o Clube obteve um Superávit de
R$647.304,74 no exercício de 2013.

5 - DO ATIVO NÃO
CIRCULANTE
A rubrica Depósito Judicial que
atingiu o valor de R$411.533,28, com
expressivo crescimento no exercício, resultou de atuação contenciosa referente
à tarifação praticada no exercício, pelas
empresas CEDAE e LIGHT, fornecedoras do Clube. Observa-se, igualmente o
crescimento de 25,41% em Máquinas e
Equipamentos, resultante de renovação
de atualização operacional levada a efeito
pela Administração.
6 - DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Com a incorporação do superávit
obtido em 2013, tivemos um crescimento
do Patrimônio Social do Clube em 3,77%.
Tendo em vista o endividamento total da
Associação que atingiu R$836.945,95, ao
final do exercício, observa-se que o total
do Passivo representa 8,41% do Patrimônio social, refletindo situação de liquidez
significativa para a AABB-RIO.
7 - DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Ao término do período, observou-

se compatível a execução do orçamento,
com o projetado pela Administração
para 2013. As receitas excederam em
1,06% as previsões, ou seja, R$86.459,84,
com defasagem, apenas, pela expectativa das receitas não operacionais. Por
outro lado, as despesas ficaram aquém
em 3,76% do que previstas, significando
redução de R$305.803,26 de dispêndios
do Clube.
8 - CONCLUSÃO
8.1 - Consideradas as observações constantes deste Parecer
e por não terem sido identificadas
ocorrências que motivassem efeitos
na apreciação deste Colegiado, quer
nos registros contábeis, quer nos documentos por nós examinados que
deram origem ao Balanço Patrimonial
e à Demonstração das Contas de
Resultado, acumuladas no exercício
de 2013, elaborados e aprovados pela
Administração do Clube, entendemos
que as mesmas refletem adequadamente as condições patrimoniais, bem
como exibem o desempenho reditual
do exercício de 2013.
8.2 - O presente Parecer será
consubstanciado no Relatório a ser
elaborado até o mês de maio próximo
pelo Conselho Fiscal, que será submetido à apreciação e decisão do Conselho
Deliberativo, conforme disposição constante no parágrafo 1º. do Artigo 22 do
Estatuto da AABB-RIO.
Rio de Janeiro (RJ), 20 de março
de 2014
PRESIDENTE
Mário Fernando Engelke
CONSELHEIROS EFETIVOS
Adolpho Gonçalves Nogueira
Nelson Bomfim Ribeiro
Osmar Costa Beck
Sérgio Spínola Muniz
REPRESENTANTE DO BANCO
DO BRASIL
Danielle B. Estrela
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concorrida FEIJOADA do carnaval 2014
Uma invasão de sambistas tomou
conta do Salão Nobre, no sábado
primeiro dia de março, durante a realização da Feijoada de Carnaval - versão
2014, tradicional evento organizado
pela VP Social para festejar a grande
data “momesca”.
O associado respondeu com sua
presença ao chamado e se divertiu ao
som do repertório musical composto
das melhores marchinhas, sambas das
escolas e muita feijoada com bebidas
à vontade.
E não poderiam faltar as mulatas
com seus coloridos adereços sob a
cabeça que deram um show de rebolados e tiraram fotos para a posteridade
ao lado dos felizes carnavalescos.
O tema copa do mundo do Brasil
engalanou o Salão com bonita distribuição das cores verde e amarela. Os
foliões vestidos com camisas amarelas
faziam a composição do salão, indumentária essa que o presidente Reinaldo pediu guardassem para a feijoada
comemorativa do hexacampeonato da
seleção brasileira, em julho no mesmo
local. Vamos torcer para que tudo isso
aconteça!
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LOUREIRO NETO
Registramos o falecimento de Manuel Fernandes
Loureiro, prestigiado comunicador da Rádio Globo, vitimado por problemas cardíacos.
O desenlace ocorreu no dia
26/02/2014, no hospital PróCardiaco, onde estava internado. O falecido era português de nascimento e usava, em seus programas do
Rádio, o codinome Loureiro Neto. Tinha completado
61 anos de idade, era torcedor do Vasco da Gama,
mangueirense de desfilar na Sapucaí e foi associado
comunitário da AABB no período de 2002 a 2006.

ROGÉRIO NUNES
DA COSTA

A lenda não morre!
Com grande tristeza comunicamos a todos que Jaime Berenguer
nos deixou de vez. Ele se autodenominava “A Lenda” numa inequívoca
manifestação de fino e sarcástico humor que sempre esteve presente
na sua maneira de falar. A despeito dessa aparente egolatria Jaime
era vascaíno e humilde. Tinha grande reverencia pelo saber e estava
sempre aberto a novas compreensões de velhos fatos. Tinha incansável
amor pelo basquete, era veloz e matador e se dependesse dele tinha
pelada todos os dias. Sob a direção de Ronaldo Lipinisky decano do
basquete na AABB, criou em 1996, com a participação de colaboradores o GVBAR – Grupo de Veteranos de Basquetebol da AABB-Rio.
Esse grupo foi e tem sido o responsável pela manutenção e difusão
do esporte na AABB, congregando hoje mais de oitenta participantes.
Era um garoto quando entrava em quadra. Não gostava de
perder. De inicio resmungava a cada bola perdida, logo depois estava
berrando contra os erros de seu time. No contra ataque era mortal,
não perdia bandeja e usava a tabela como poucos. Ou seja, era um
jogador que se diferenciava mesmo já tendo passado dos 50 anos.
Vai fazer muita falta!
Por que ir embora tão cedo?
Será que no céu a pelada é melhor?
Os amigos que ficam, perplexos se consolam e lamentam.
Muito ainda pode ser dito sobre a lenda, afinal as lendas são
criadas para ensinar valores e conceitos aos mais novos e isso o Jaime
nos legou: companheirismo, lealdade e amor pelo basquete.
A lenda não morre !
Silas Sarmento (28/02/2014)
16 - Abril 2014

Temos o dever de comunicar o falecimento de nosso ilustre associado Rogério
Nunes da Costa, ocorrido no
dia 1º de março pp, em nossa
cidade. Formado em Economia, com doutorado nos
EE.UU., foi professor universitário na UEG, posteriormente UERJ, e na UFRJ. Seu rico currículo tinha como
conteúdo os serviços prestados à antiga SUMOC; ao
Banco Central do Brasil; ao Ministério da Fazenda, com
o ministro Delfim Neto; ao Ministério do Interior, com
o ministro Mário Andreazza; foi membro dos Conselhos Consultivo da Siderúrgica de Materiais Ferrosos e
da Cosipa - Companhia Siderúrgica Paulista. O falecido
tinha completado 87 anos, era sócio da AABB, desde
1947, da categoria proprietário, assíduo frequentador
e pessoa muito benquista entre todos os setores do
Clube. Sua morte deu-se em face de sérios problemas
circulatórios que os médicos não conseguiram sanar.
Deixa dois filhos Carlos Eduardo e Luiz Fernando. Que
Deus o ilumine em sua nova morada!

ANGELA MARIA
Noticiamos, com pesar,
o passamento de Ângela Maria
Fernandes de Oliveira, operosa vereadora do município
de Niterói, onde residia há
longos anos. A pranteada era
esposa do companheiro Carlos
Américo, sindicalista, aposentado do Banco do Brasil e
conselheiro da AAFBB que embalado em sua tristeza
cunhou o epitáfio: “Ela não veio à vida a passeio, veio
à vida a serviço”.

Apresentação dos resultados de 2013

Convidamos você, associado da Cooperforte ou funcionário aposentado ou da ativa do Banco do Brasil, para conhecer
os resultados e o desempenho da Cooperforte em 2013, na palestra do presidente José Valdir Ribeiro dos Reis. Este é o
momento de celebrarmos as conquistas da Cooperativa, que encontra no seu apoio e na sua confiança a força para prosperar.
Ao final do evento, um agradável coquetel nos espera para comemorarmos este encontro.
Data: 16/04/2014 - quarta-feira - Hora: 17 horas - Local: AABB-Rio
Avenida Borges de Medeiros, 829 – Lagoa – Rio de Janeiro
Estacionamento no local

Confirme presença até 11/04/2014 pelo fone 0800 701 3766
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Realizações do Departamento Esportivo durante
o mês de Março e divulgação dos próximos
eventos do mês de Abril de 2014

Notícias do Departamento de Esportes
DETEC
1 - BASQUETEBOL:
1.1 - JAIME BERENGUER - UM BASQUETEBOLISTA:

fundamente a sua perda tão prematura. É fato que ninguém é
insubstituível, mas com certeza, Jaime Berenguer fará muita falta
ao basquetebol da AABB-Rio e aos seus amigos que sentem
como se um pedaço de cada um tenha sido arrancado com o
seu passamento.

Jaime Berenguer durante um jogo na AABB-Rio

A Associação Atlética Banco do Brasil
(AABB-Rio) perdeu no dia 26 de fevereiro de 2014, precoce e
surpreendentemente o nosso associado JAIME BERENGUER,
frequentador assíduo no clube e muito ativo pela causa do
basquetebol.
Jaime foi jogador de basquetebol desde as categorias
inferiores até a categoria adulta, disputando competições do
esporte de alto rendimento; nas duas últimas décadas, foi um
dos baluartes que mantiveram ¨viva¨ a prática do basquetebol
em nosso clube, tendo há dezoito anos atrás, precisamente em
um dia 1º de abril, juntamente com o associado RONALDO
LIPINISKY, fundado o Grupo de Veteranos de Basquetebol da
AABB-Rio (GVBAR), que desde então, se transformou na maior
expressão do basquetebol no nosso clube.
Jaime Berenguer com seu entusiasmo e dedicação, contribuiu de forma decisiva para que a prática do basquetebol não
desaparecesse do nosso clube, pois em períodos de desalento
por parte dos praticantes, era Jaime Berenguer que os reunia e
motivava, de forma que as famosas ¨Peladas do GVBAR¨ persistissem, mesmo diante de inúmeras dificuldades que às vezes
se apresentavam.
Desta forma, a AABB-Rio como instituição e o DETEC
em especial, como parceiro do Jaime Berenguer, lamentam pro-

Jaime Berenguer ¨O Dono da Bola¨

1.2 - MEMÓRIA (por Jaime
Berenguer):
RONALDO LIPINISKY –
BASQUETE NA VEIA
Ele nasceu num Dia da Mentira
em 1º de abril de 1934, em Barra
Mansa -RJ, mas o que sente pelo
basquete é a mais pura verdade.
Ronaldo começou a jogar basquete
aos 11 anos no Juventus, Barra Mansa F. C. e no Esporte Clube Flecha,
tendo sido campeão nos três clubes.
Jaime Berenguer e Ronaldo
Aos 17 anos foi convidado pelo
Lipinisky
lendário Togo Renan Soares (o
Kanela) para jogar na equipe aspirante do Flamengo, onde sagrou-se campeão carioca, transferindo-se no ano seguinte para
o Botafogo.
Em 1952, esteve entre os atletas selecionados para a seleção brasileira que disputou as Olimpíadas de Helsinki, mas pediu
dispensa devido a seus estudos.
Tricolor sem muito fanatismo. Disputou várias Jornadas
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Esportivas da FENABB pela equipe de basquete que era fortíssima na época mas sempre tropeçava nas equipes de São Paulo
e Brasília.
Chamado de o rei do gancho, recurso que utiliza até hoje
nas peladas onde é muito respeitado e querido tanto que, na
lista de presença das peladas é sempre o primeiro da lista mesmo que chegue por último pois o Grupo lhe deu essa deferência
de jogar quantas peladas seguidas quiser, afinal, aos 80 anos,
sendo quase 70 de basquete, “jogar uma e parar é mortal para
o espírito e principalmente para o corpo, com joelhos e coluna
castigados pelo tempo”.
Hoje, aos 80 anos, esse garoto de 80 anos é com orgulho,
o fundador do GVBAR /Grupo de Veteranos de Basquetebol da
AABB-Rio. Salve Ronaldo!!!!
1.3 - TORNEIO DO 18° ANIVERSÁRIO DO GVBAR:
No dia 05 de abril de 2014 será realizado o Torneio do
18° Aniversário do Grupo de Veteranos de Basquetebol da
AABB-Rio (GVBAR), no ginásio de esportes, com início previsto
para às 09:00 horas.
Este Torneio tem uma importância ímpar pelo fato do
GVBAR ter completado sua maioridade no último dia 1° de
abril; lamentavelmente seu organizador e principal motivador
não mais poderá participar do mesmo, mas seus companheiros
certamente jogarão com seus pensamentos voltados para o
querido colega que passou para uma outra dimensão.
Todos os associados estão convidados, e os que quiserem
participar do Torneio deverão comparecer com uma camisa
amarela e outra azul.
Após o Torneio, no Salão Granito, acontecerá uma confraternização entre os membros do GVBAR e uma homenagem
ao colega Jaime Berenguer.
Para maior conhecimento do GVBAR, o qual, é um grupo aberto a todos os associados, contate o blog: http://gvbar.
blogsport.com.br
1.4 - ESCOLINHA DE BASQUETEBOL:
Os horários das aulas de basquetebol da Escolinha da
K-Esportes:
3ª e 5ª feiras, 18:00 às 19:00 horas: 08 a 12 anos de idade.
3ª e 5ª feiras, 19:00 às 20:00 horas: a partir de 13 anos
de idade.
2 - BOLÃO DO CARIOCÃO
2014:
A ¨Corrida dos Palpiteiros¨ do
Campeonato de Futebol Profissional
do Estado do Rio de Janeiro, apresentava após a 14ª rodada, realizada no dia 16/03/2014, a seguinte
classificação:
1º lugar: Carmem Dutra Mendonça.....................35 pontos
2º lugar: Igor Amandio Lisboa Fil........................31 pontos
3º lugar: Giselle Guimarães Grizotti.....................28 pontos
4º lugar: Ana Nery Guimarães Grizotti...............27 pontos
5º lugar: Frederico Amandio Fil Neto.................26 pontos
Embora o Flamengo tenha se sagrado campeão da Taça
Guanabara na 13ª rodada, o campeonato ainda não terminou;
portanto, repetimos o convite aos associados para continuar
dando seus palpites nos jogos dos domingos, ajudando assim a
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manter acirrada a competição entre os ¨palpiteiros¨.
Lembramos que os convidados de associados podem
participar do BOLÃO, mas não têm direito a premiação, pois a
mesma é destinada exclusivamente aos associados da AABB-Rio.
ENTENDA COMO FUNCIONA O ¨BOLÃO¨ DO
CARIOCÃO 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;
• Cada participante recebe uma ficha que deve ser preenchida e devolvida ao referido funcionário, 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 que o mesmo possa receber o Vale-Lanche de vencedor da rodada.
• Esse Vale-Lanche deverá ser apanhado no DETEC até
10 (dez) dias após o contato feito pelo Departamento, no horário de 13:00 às 20:00 horas, de 3ª às 6ª feiras, e poderá
ser utilizado até 15 (quinze) dias após o recebimento do
mesmo. Após esse prazo, o Vale-Lanche perderá sua validade.
Deve ser ressaltado que 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 toda a competição.
REGULAMENTO:
A - Placar Correto.................................................5 (cinco) pontos;
B - Placar do Vencedor............................................3 (três) pontos;
C - Placar do Derrotado.........................................2 (dois) pontos;
D - Empate sem acertar o placar........................3 (três) pontos;
E - Vencedor sem acertar o placar.......................1 (um) ponto.
PREMIAÇÃO:
1° Lugar – Camisa Polo do time do coração; 2° Lugar –
Bandeira do time de coração
3° Lugar – Bola de futebol.
3 - CINFAABB-2014:
A AABB-Rio participará do XX Campeonato de Integração dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil
(CINFAABB-2014), que será realizado no período de 05 a 12
de abril de 2014, em Salvador-Bahia, com uma delegação oficial
composta de 35 atletas aposentados do Banco do Brasil, que
serão apoiados por mais ou menos 50 turistas-torcedores do
nosso clube, que participarão do evento, como acompanhantes.
A AABB-Rio participará do referido campeonato nas seguintes modalidades:
• Futebol Minicampo Máster; Futebol Minicampo Supermáster; Sinuca, e Pôker, constituindo-se este último, uma
competição extra-oficial.
4 - FESTIVAL DE PATINAÇÃO:
No dia 22 de março, foi realizado o 2º SKATEZONE no
ginásio da AABB-Rio, no qual foi montado um piso especial,
visando impedir qualquer possibilidade de dano ao assoalho do
ginásio.
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No próximo dia 12 de abril, no ginásio de esportes, a partir das 16:00 horas, será realizado o 3° SKATEZONNE, para o
qual, os organizadores convidam todos os associados do clube.
5 - FUTSAL:
5.1 – COPA RIO DE FUTSAL:
As equipes De Futsal da AABB-Rio, categorias Sub-09
e Sub-11 (duas equipes), participaram da Copa Rio de Futsal,
realizada no Alfa Barra Clube, nos dias 15 e 16 de março, com
a participação das representações dos seguintes clubes: Alfa
Barra Clube, Haifa Clube, ABM, Paissandu Atlético Clube, Pedra
de Itaúna Clube, e Clube dos Caiçaras.
Resultados da categoria Sub-11:
AABB-Rio I 0 x 1 Paissandu Atletico Clube
AABB-Rio I 1 x 2 Pedra de Itaúna
AABB-Rio I 0 x 0 Paissandu Atlético Clube
AABB-Rio I 2 x 1 Pedra de Itaúna
AABB-Rio II 0 x 2 Alfa Barra Clube
AABB-Rio II 2 x 4 Haifa Clube
AABB-Rio II 2 x 2 ABM
Resultados da categoria Sub-09:
AABB-Rio 1 x 5 Alfa Barra Clube
AABB-Rio 2 x 2 Paissandu Atlético Clube
AABB-Rio 1 x 2 ABM
AABB-Rio 2 x 2 Clube dos Caiçaras

Equipe Sub-09

Equipe Sub-11 A

Tendo em vista o diminuto número de associados da
AABB-Rio que presentemente compõem as equipes Sub-09,
Sub-11 e Sub-13, a AABB-Rio de comum acordo com a equipe
técnica da K-Esportes, que é a responsável pelos treinamentos
dos times que representam a AABB-Rio em competições oficiais, decidiu não participar dos campeonatos organizados pela
UFSERJ (União de Futsal do Estado do Rio de Janeiro), tornando-se assim sem efeito o publicado na edição anterior da Revista
da AABB-Rio, n° 234, de março de 2014.
5.2 - ESCOLINHA DE FUTSAL:
Os horários das aulas de Futsal ministradas pela K-Esportes são os seguintes:
3ª e 5ª feiras:
09:30 às 10:30 horas = crianças de 04 a 07 anos;
16:00 às 17:00 horas = crianças de 03 a 05 anos;
17:00 às 18:00 horas = crianças de 06 a 07 anos;
18:00 às 19:00 horas = crianças de 08 a 09 anos;
19:00 às 20:00 horas = crianças de 10 a 11 anos.

4ª e 6ª feiras:
17:00 às 18:00 horas = adolescentes de 12 aos 14 anos;
18:00 às 19:00 horas = crianças de 08 a 09 anos;
19:00 às 20:00 horas = crianças de 10 a 11 anos.
Maiores informações:
Prof. Kepler: 96424-7041 ou 98891-5517
Jaqueline: 98530-3235
6 - NATAÇÃO:
CIRCUITO ESTADUAL DE MÁSTER E PREMÁSTER 2014:
Está com o seu início previsto para a primeira quinzena de
abril, em datas que dependem de confirmação pela Federação
Aquática do Estado do Rio de Janeiro (FARJ).
7 - TÊNIS:
7.1 - TORNEIO DE TÊNIS DO 86º ANIVERSÁRIO
DA AABB-RIO:
No período de 10 a 25 de maio, será realizado o tradicional TORNEIO DE ANIVERSÁRIO DA AABB-RIO; competição
aberta para todos os associados, independentemente de gênero,
idade e nível técnico.
As inscrições estão sendo efetuadas pelo próprio associado, no Mural do Tênis, localizado na praça do tênis, desde o dia
1° de março e serão encerradas no dia 03 de maio de 2014.
As categorias em disputa serão:
Simples Feminina; Simples Masculina ¨A¨; Simples Masculina ¨B¨; Simples Masculina ¨C¨; Dupla Feminina; Dupla Masculina
¨A¨; Dupla Masculina ¨B¨; Dupla Masculina ¨C¨, e; Dupla Mista.
7.2 - ¨BABY-TÊNIS¨:
A empresa M&R Fitness responsável pela administração
da Escolinha e dos Treinamentos de Tênis na AABB-Rio, continua com as inscrições abertas para os cursos de ¨BABY-TÊNIS¨,
para crianças a partir de cinco anos de idade.
As aulas serão ministradas para grupos, com metodologia
especial de acordo com normas internacionais recomendadas
pela ITF (International Tennis Federation).
Os cursos de ¨BABY-TÊNIS¨ serão ministrados sob a
coordenação dos professores: Guilherme Prata, Regnier Azevedo e Rogério Vilela.
Informações: Guilherme Prata: 98899-6775; Regnier
Azevedo: 97921-5432; Rogério Vilela: 99782-9257.
8 - TORNEIOS DE ANIVERSÁRIO DA AABB_RIO:
Durante o próximo mês de maio o DETEC pretende
realizar alguns torneios comemorativos do 86º aniversário de
fundação da AABB-Rio.
O DETEC nutre a expectativa de que os associados se
motivem e se mobilizem para participar dessas competições internas, que para a sua concretização, dependem exclusivamente
de motivação e da decisão dos associados.
Seguem algumas informações preliminares, que devem
servir de orientações básicas:
a - as inscrições devem ser efetuadas no DETEC, e estão
abertas no período de 15 de março a 30 de abril de 2014, no
horário de 13:00 às 21:00 horas, de 3ª às 6ª feiras.
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b - todo associado(a) inscrito(a) em qualquer torneio,
deverá apresentar um Atestado Médico, que libere o mesmo(a)
para a prática da respectiva modalidade, objeto da inscrição.
c - os torneios que serão programados, ocorrerão durante
o mês de aniversário do clube, ou seja, durante o período de
1º a 31 de maio próximo vindouro, nas seguintes modalidades
esportivas: Basquetebol; Futebol Society; Futsal; Sinuca; Tênis;
Squash; Voleibol, e Xadrez.
Observação importante:
a - nas modalidades de esportes coletivos (basquetebol,
futebol society, futsal e voleibol), as equipes devem ser organizadas pelos associados interessados em participar desses torneios
de aniversário;
b - para que esses torneios sejam efetivamente realizados,
será necessário que pelo menos quatro equipes sejam inscritas
em cada uma dessas modalidades;
c - os horários das competições dessas modalidades serão
estabelecidos em comum acordo entre o DETEC e os respectivos representantes das equipes.
Maiores informações no Departamento de Esportes:
E-mail: aabb-detec@aabb-rio.com.br
Fones: 2274-4350 ou 2274-4722 (ramal 436), após as
13:00/21:00 horas.

rios Rio 2016, do Comitê Organizador das Olimpíadas 2016,
para participar como parceira no processo de engajamento de
pessoal para atuar como Voluntário durante o transcorrer dos
Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos de 2016, que serão realizados no Rio de Janeiro.
Neste sentido, a AABB-Rio comunica aos associados interessados em participar como Voluntários que devem contatar o
site – www.rio2016.com/voluntários para conhecer a amplitude
e objetivos do programa.

9 - VOLUNTARIADO PARA OS JOGOS
OLÍMPICOS 2016:
A AABB-Rio foi convidada pelo Programa de Voluntá-

11 - PROGRAMAÇÃO PERMANENTE DO DETEC:
A Programação Permanente do DETEC poderá ser conferida no site do clube, no endereço: www.aabb-rio.com.br
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10 - XADREZ:
A AABB-Rio com o apoio do Núcleo de Ensino de
Xadrez Professor Amorim (NEXAPA) realizará nos dias 26(sábado) e 27(domingo) de abril, o Campeonato Estadual de
Xadrez - Classe C, da Federação de Xadrez do Estado do Rio
de Janeiro. As inscrições deverão ser realizadas através do site
da FEXERJ.
As aulas de Xadrez foram reiniciadas no mês de março,
às 3ª e 5ª feiras, no horário de 14:00 às 18:00 horas, na Sala de
Xadrez do clube. Caso seja necessário, outros horários poderão
ser oferecidos em função de novas demandas.
O Torneio Interno de Xadrez continua sendo realizado às
terças feiras a partir das 19:00 horas.

i

nFORME PUBLICITÁRIO

Reabilitação Auditiva faz toda a diferença!
A audição é o primeiro dos cinco
sentidos a se desenvolver nos humanos
e o que nos permite o primeiro contato
com o mundo. Para o desenvolvimento social de qualquer pessoa ela é de
extrema importância principalmente
por estar associada diretamente com a
comunicação.
O órgão responsável pela audição é
o ouvido, que possui a função de captar
todos os sons ao redor e traduzir essa
informação para o cérebro. Quando não
há uma funcionalidade correta da audição,
por qualquer motivo, seja de nascença ou
causado por doença o paciente é diagnosticado com deficiência auditiva.
Pacientes com esse tipo de deficiência inicialmente fazem uma avaliação
com um médico otorrinolaringologista
que avalia qual será a melhor forma
de tratamento. Após o diagnóstico, o
fonoaudiólogo será o profissional responsável por assumir o tão importante
processo de habilitação ou reabilitação
do paciente.
Para casos em que há necessidade
da reabilitação auditiva, por exemplo,
o paciente tem a oportunidade de desenvolver ou ter de volta a capacidade
de percepção auditiva com o auxílio de
dispositivos que possam amplificar o som.
Dentre esses, citamos o Implante Coclear
(IC) e o Aparelho de Amplificação Sonora (AASI).
Identificar a presença e estímulo
sonoro, discriminar e reconhecer vogal,
consoante, palavras e frases, identificar
ritmo e tonicidade são algumas das práticas usadas para a reabilitação auditiva do
paciente. Tão importante quanto às téc-

nicas utilizadas é a dedicação do paciente
e a colaboração e apoio da família.
Pensando no bem estar de cada paciente a Rede de Clínicas Direito de Ouvir conta com 128 unidades especializadas
no tratamento e adaptação de aparelhos
auditivos. Ao todo atende mais de 300
cidades espalhadas por todo o país.
A Rede de Clínicas Direito de
Ouvir também dispõe de profissionais
especializados que estarão à disposição
para atender com carinho, respeito e
ética todos os pacientes que necessitam
de uma efetiva reabilitação auditiva. Em
Copacabana/RJ o atendimento é realizado
pela fonoaudióloga Julia Mie Nagakubo
Rodrigues – CRFa. 11639, que além do
atendimento personalizado presta orientação e manutenção nos itens do seu
aparelho auditivo.
Informações: Av. Nossa Senhora
de Copacabana, nº 1226, sala, 801. Telefones: (21) 4062-0606 (21) 0800 941
5330 ou pelo link: http://direitodeouvir.
com.br/julia.mie.
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PREVI E CASSI ESCOLHEM SEUS
REPRESENTANTES
Estão abertos os processos eleitorais da PREVI e da CASSI
para escolha dos seus representantes em vários cargos de gestão
dos próximos quatro anos.
A AABB por possuir em seu quadro social nomes de candidatos em diversas chapas inscritas, não toma partido exclusivo
ou velado apoio a qualquer dos grupos. Aliás, esse é o procedimento que vem adotando em qualquer consulta para indicação
de dirigentes das instituições ligadas ao Banco do Brasil.
Nossos meios de comunicação estão abertos para propaganda relacionada aos pleitos, quando a iniciativa parta do
próprio candidato e contemple as exigências dos regulamentos
e normas das instituições ditadas para qualquer eleição.

• Conselho Deliberativo: Um titular e um suplente;
• Conselho Fiscal: Um titular e um suplente;
• Diretoria Executiva: Diretor de Administração e Diretor
de Planejamento;
• Conselho Consultivo do Plano 1: Dois titulares e dois
suplentes;
• Conselho Consultivo do PREVI Futuro: Dois titulares e
dois suplentes.

A votação ocorrerá no período de 16 a 25 de maio de
2014, através da internet, com a utilização da senha de acesso
cadastrada no atendimento eletrônico da PREVI.
Para mandatos de quatro anos, que vigorarão de 2/6/2014
até 31/5/2018 serão eleitos:

Indicação do Patrocinador
Como acontece a cada dois anos, a renovação de parte
dos dirigentes da PREVI também tem indicação do patrocinador
Banco do Brasil. Como previsto no Estatuto vigente, o Banco do
Brasil indicará o Presidente da Diretoria Executiva, dois titulares
e dois suplentes para o Conselho Deliberativo e um titular e
respectivo suplente para o Conselho Fiscal, além de representantes dos Conselhos Consultivos dos Planos 1 e PREVI Futuro.
Quatro chapas estão inscritas e seus componentes estão aguardando a homologação, que até o fechamento desta
edição não tinha sido realizado. São as seguintes as chapas
inscritas com suas denominações e composição dos respectivos cargos:

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

PREVI LIVRE, FORTE E DE TODOS

UNIÃO E PARTICIPAÇÃO

UNIDADE E SEGURANÇA NA PREVI

Para o Conselho Deliberativo:
• Saulo Sartre Ubaldino - Titular
• Aldo Bastos Alfano - Suplente

Para o Conselho Deliberativo:
• Antonio José de Carvalho - Titular
• José Bernardo de Medeiros Neto Suplente

Para o Conselho Deliberativo:
• Sérgio Faraco - Titular
• Macilene Rodrigues de Oliveira Suplente

Para o Conselho Deliberativo:
• José Ricardo Sasseron - Titular
• Gilberto Matos Santiago - Suplente

Para o Conselho Fiscal:
• Williams Francisco da Silva - Titular
• Iris Carvalho Silva - Suplente

Para o Conselho Fiscal:
• Fernando Luiz Lima Saraiva - Titular
• Jorge Stein Lopes - Suplente

Para Diretor de Administração:
• Cecilia Mendes Garcez Siqueira

Para Diretor de Administração:
• Leonardo Faletti

Para Diretor de Planejamento:
• Décio Bottechia Júnior

Para Diretor de Planejamento:
• Amir Gonçalves dos Santos

Para o Conselho Consultivo do Plano
de Benefícios 1:
• Angelo Raphael Celani Pereira Titular
• Ari Zanella - Suplente
• Luiz Carlos Teixeira - Titular
• Paulo Roberto Pavão - Suplente

Para o Conselho Consultivo do Plano
de Benefícios 1:
• Ebenézer Walter Araujo do Nascimento - Titular
• Maria Lizete da Silveira - Suplente
• Elaine Michel - Titular
• Carlos Vitor Cerqueira Fernandes
- Suplente

Para o Conselho Fiscal:
• José Branisso - Titular
• Marcelo Batista Escocard - Suplente
Para Diretor de Administração:
• Italo Lazzarotto Júnior
Para Diretor de Planejamento:
• Arnaldo Jose Vollet
Para o Conselho Consultivo do Plano
de Benefícios 1:
• Leopoldina Maria Correa Freitas Titular
• Helio Gregorio da Silva - Suplente
• Claudio Eduardo Cardoso Marra Titular
• Oraida Laroque Medeiros - Suplente
Para o Conselho Consultivo do Plano
de Benefícios PREVI Futuro:
• Lavinia Oliveira Bittencourt - Titular
• Airton Tomé Junior - Suplente
• Rosineia Diana Balbino – Titular
• Marcello da Silva – Suplente.
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Para o Conselho Consultivo do Plano
de Benefícios PREVI Futuro:
• Felipe Garcia Nazareth - Titular
• Flavia Casarin Nunes - Suplente
• Lissane Pereira Holanda - Titular:
• Eduardo Henrique de Resende
Cunha – Suplente.

Para o Conselho Consultivo do Plano
de Benefícios PREVI Futuro:
• Manoel Pereira de Lima Júnior Titular
• Gisele Crisóstimo Brandão de Sousa
- Suplente
• Cristiana Silva Rocha Garbinatto –
Titular
• Bruno Rodrigues Chermont Vidal –
Suplente.

Para o Conselho Fiscal:
• Reinaldo Fujimoto - Titular
• Sandra Regina de Miranda - Suplente
Para Diretor de Administração:
• Wagner de Sousa Nascimento
Para Diretora de Planejamento:
• Célia Maria Xavier Larichia
Para o Conselho Consultivo do Plano
de Benefícios 1:
• Fernanda Duclos Carisio - Titular
• Antonio Carlos Lima Rios - Suplente
• Jurandi Pereira do Nascimento
Filho - Titular
• José Luiz Barboza - Suplente
Para o Conselho Consultivo do Plano
de Benefícios PREVI Futuro:
• Rosalina do Socorro Ferreira Amorim - Titular
• Kleytton Guimarães Morais - Suplente
• Pablo Sérgio Mereles Ruiz Diaz Titular
• Paulo Vinícius Santos da Silva – Suplente.
				
Fonte site: (www.previ.com.br)

e

leições

De acordo com o Estatuto
da Cassi, a realização das eleições
se dará por voto individual, secreto e facultativo dos associados,
observando-se as normas do
Regulamento próprio e do Edital de convocação das eleições.
A votação será realizada no período de 9 a 22 de abril de
Chapa 1 – Todos pela
Cassi - Tem por objetivo
buscar a melhoria permanente
do atendimento e o aperfeiçoamento da gestão para
garantir o equilíbrio e o futuro
da Caixa de Assistência. Estão
baseados no princípio de que
a Cassi só consegue oferecer
serviços de qualidade e atender a todos os associados e
seus dependentes, segundo
suas necessidades, se mantiver
a solidariedade, que é a espinha dorsal do nosso plano.

CHAPA 2 – MATURIDADE Queremos da CASSI:
• Mais médicos de diferentes
especializações; ● Mais convênios com hospitais e clínicas
médicas;
• Atualizar a cobertura de
medicamentos de uso contínuo, materiais médicos de uso
externo e implante; procedimentos médicos de exames e
tratamentos;
• A gestão do plano odontológico, atualmente patrocinado
pelo Banco do Brasil.

Para Diretor
• William Mendes de Oliveira

Para Diretor:
• Gilberto Moreira Veras Júnior

Para Conselheiro Deliberativo
• Loreni Senger Correa - Titular 1;
• Elisa de Figueiredo Ferreira - Suplente 1
• Fabiano Félix do Nascimento - Titular 2
• Nilton Cifuentes Romão - Suplente 2

Para Conselheiro Deliberativo
• Antonio José Banhara - Titular 1
• Virgínia Ribeiro Nogueira da Rocha
- Suplente 1
• João Eugenio Franco Caldas - Titular 2
• José Valdo de Sousa - Suplente 2

Para Conselheiro Fiscal
• Regina Fátima de Souza Cruz - Titular
• Daniel Liberato – Suplente

Para Conselheiro Fiscal
• Jayro de Maio Bernardes - Titular
• Guilherme Oliveira Campos - Suplente

2014, através de processo eletrônico.
Quatro chapas estão inscritas cujos nomes foram homologados em 07/03/2014 e pelo sorteio receberam as denominações de Chapa 1 – Todos pela Cassi; Chapa 2 – Maturidade;
Chapa 3 – Uma Nova Cassi e Chapa 4 – Renovação.
É a seguinte a composição dos nomes das chapas inscritas
com o resumo de suas propostas:
Chapa 3 - “UMA NOVA
CASSI” - Pretende descentralizar e desburocratizar o atual
modelo de gestão, resgatando
a participação social e discutido com as gerencias regionais,
funcionários da CASSI e Conselhos de Usuários, um novo
modelo de cuidar da saúde e
humanizar a assistência. Além
de promover uma política
de Recursos Humanos, que
retenha os bons gestores e os
bons profissionais na empresa. Dessa forma, estaremos
produzindo propostas para
melhorar a qualidade do atendimento (capital / interior),
para que juntos, possamos
mudar a CASSI.

CHAPA 4 – RENOVAÇÃO
- É formada por colegas pós
e pré 98, da ativa e aposentados. Os Associados da CASSI
merecem agilidade no atendimento e maior qualidade nos
serviços prestados, além de
tecnologia que possa garantir
o controle dos gastos da entidade. Quer a participação dos
associados para repensar, melhorar e modernizar a CASSI.

Para Diretor
• Humberto Santos Almeida

Para Conselheiro Fiscal:
• Nilton Brunelli de Azevedo - Titular
• Jane Cassandra Rodrigues Abrantes
Pereira – Suplente.

Para Conselheiro Deliberativo:
• Karen Simone D’Avila - Titular 1
• Juliana Publio Donato de Oliveira Suplente 1
• Ailton Claécio Lopes Dantas - Titular 2
• Ronaldo de Moraes Ferreira - Suplente 2

Para Diretor:
• Humberto Fernandes de Oliveira
Para Conselheiro Deliberativo:
• Gilberto Antonio Vieira - Titular 1
• Maria Rosário Fátima Ferreira Durães - Suplente 1
• Claudio Nunes Lahorgue - Titular 2
• Alvino Franzoni - Suplente 2

Fonte site:(www.cassi.com.br)

Para Conselheiro Fiscal:
• Norival da Silva - Titular
• Marianne Lima Martins - Suplente
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C

ursos 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
Informação: 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: Tel. (21) 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 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.
Maiores 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 - Tel.: 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.
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Inf.: 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. (BLACK BELT)
Jiu-Jitsu - 2ª a 6ª - 10:30 às 12:00h.
Jiu-Jitsu - 3ª a 6ª - 17:00 às 18:00h.
Jiu-Jitsu Infantil - 4ª e 6ª - 18:30 às 19:30
Informações: Murilo e Rubens - Tel.: 991520935 / 2274-4722 (Ramal 436).
ACADEMIA PROQUALITY
2ª à 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.
Maiores Informações: 2540-0977 e 2274-4722
R. 444
NATAÇÃO - crianças, adolescentes e adultos
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.e20h. (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 VOLEI 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.
Maiores 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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