Setembro 2013 - 1

2 - Setembro 2013

E

DITORIAL

REVISTA AABB-RIO / ANO XIX – Nº 228 / SETEMB RO DE 2013

“Uma árvore que cai faz mais barulho
do que uma floresta que cresce.”
Papa Francisco em entrevista transmitida pela TV.
A metáfora usada pelo Sumo Pontífice, para justificar as críticas direcionadas aos
escândalos ocorridos no Vaticano, pode ser perfeitamente comparada com todo o
conjunto de benefícios que, apesar dos problemas da escassez de numerário, realizamos
nos dois períodos de nossa administração.
Já havíamos relacionado, na edição nº 216 (Set/12), algumas das metas prioritárias
cumpridas, selecionadas como obras de revitalização e ações administrativas de avaliação de desempenho, atitudes necessárias para corrigir falhas e ajustar contratos com as
empresas prestadoras de serviços.
Foram muitos os “barulhos” neste período, alguns até incomodativos como a
troca do “Buffet”, uma necessidade que vinha se protelando, mas que apesar de todas
as tentativas possíveis e legais, no sentido de melhorar o atendimento, foi detonada
por uma interdição da Vigilância Sanitária à cozinha do Salão Nobre e do Bar da AABB.
Tivemos que contratar a empresa COVISA, especializada em projetos de construção e
reformas de cozinhas de acordo com os padrões da fiscalização, para que o associado
não sentisse a falta do atendimento.
Outro ensurdecedor ruído chegou sob a forma de cobrança de uma pendência
de 60 anos. Pela cessão do terreno onde está localizada a sede social, a AABB teria que
construir um parque infantil comunitário. A exigência do cumprimento partiu do Estado
do Rio de Janeiro, e o parquinho foi inaugurado em 19/03/2013.
O consumo de água sempre teve um acompanhamento bem de perto, em virtude
da classificação imposta pela CEDAE. Causou estranheza a cobrança da conta de abril,
aumentada pelo triplo do valor normal dos gastos mensais. Instada, a Empresa de abastecimento informou-nos que foi alterada unilateralmente a classificação da consumidora.
A AABB tentou um acordo administrativo, mas não obteve êxito e está recorrendo
judicialmente, fundamentada no decreto governamental que lhe atribuiu a classificação
anterior.
Aproveitamos a oportunidade nesta edição, para mostrar a série de melhoramentos e atitudes que tomamos durante o segundo ano de gestão. É uma prestação de
contas dirigida ao corpo social para mostrar, com ilustração, os esforços de cada membro da Diretoria para poder lhes oferecer o melhor, num ambiente digno para seu lazer
e de seus familiares e, em consequência, para o natural crescimento de nosso Clube.
Que Deus abençoe a todos!
REINALDO BATISTA RIBEIRO - Presidente
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ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
BANCO DO BRASIL - RIO DE JANEIRO
CGC: 27.055.565/0001-22 Inscrição Estadual: 81.540.551

Av. Borges de Medeiros, 829-Leblon
Caixa Postal 281 – CEP 22.430-042
Telefones: 2274-4722.

Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei 936, de 15/09/1959.

E-mails: aabb-rio@aabb-rio.com.br
cadastro@aabb-rio.com.br
gerad@aabb-rio.com.br
gerop@aabb-rio.com.br
Home Page: www.aabb-rio.com.br
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: ODALI DIAS CARDOSO
presidencia@aabb-rio.com.br
Vice-Presidente:EDSON DE OLIVEIRA GOMES
1º Secretário:NELSON AUGUSTO CHAVES
FARIA
2ª Secretária: CLARISSA DOS SANTOS
CONSELHO FISCAL
Presidente: MÁRIO FERNANDO ENGELKE
conselhofiscal.presi@aabb-rio.com.br
Membros Efetivos:
ADOLPHO SAUERBRONN DE SALLES
DANIELLE BRANCO ESTRELA
NELSON BOMFIM RIBEIRO
OSMAR COSTA BECK
SÉRGIO SPÍNOLA MUNIZ
Membros Suplentes:
ADOLPHO GONÇALVES NOGUEIRA
ALICE MITIO NAKAMOTO
MAURÍLIO ROSSI
SIMONE FERREIRA S. VERDAM

UMÁRIO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente:
REINALDO BATISTA RIBEIRO
aabbpresidencia@aabb-rio.com.br
Vice-Presidente Administrativo:
IVAN DE CASTRO ESTEVES
administrativo@aabb-rio.com.br
Vice-Presidente Financeiro:
MARCO AURÉLIO PINTO DE ARRUDA
financeiro@aabb-rio.com.br
Vice-Presidente Esportivo:
RAIMUNDO NONATO DE AZEVEDO
vpesportivo@aabb-rio.com.br
Vice-Presidente do Patrimônio:
JOÃO JOSÉ PEREIRA – Sede
patrimoniosede@aabb-rio.com.br
Vice-Presidente de Divulgação:
PAULO MORAES DE OLIVEIRA
revista-aabb@aabb-rio.com.br
Vice-Presidente Cultural:
REGINA MARQUES DOS REIS GONZALEZ
cultural@aabb-rio.com.br
Assessor da Diretoria:
MÁRIO MAGALHÃES DE SOUZA
assessor.presidencia@aabb-rio.com.br
Vice-Presidente Social:
JÚLIO ALT
social@aabb-rio.com.br

NOSSA CAPA – A Diretoria da AABB faz a prestação de contas das atividades do Clube ao alcançar o
segundo ano de gestão. Foi um ano repleto de obras
imprevisíveis que alcançaram a classificação de inadiáveis, tendo em vista o atendimento dos anseios dos
associados e do bom funcionamento dos diferentes
setores da Instituição. Cada Vice-Presidência expôs em
relatório sua atuação no bem servir aos usuários e o
seu esforço em combinar o trabalho com criatividade.
Fotos do arquivo em arte de Luiz Fernando. Leia e
guarde o encarte especial nas páginas centrais.
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04
Quarta

08
Domingo

15:00 / 17:00
Bingo social teste sua sorte!
Salão Galeria

Quinta

Venha se divertir com Ney
Gouvea

19:00 / 22:00

Sexta

21:00 / 01:00
Baile de aniversariantes com
show “Marco Vivan e Trio”
Salão Nobre

22
Domingo

13:00 / 17:00
Venha curtir o melhor da MPB
com “Fábio Pereira”
Pérgula da Piscina

Happy Hour com “Hilton
Assunção”
Salão Galeria

13

Sexta

13:00 / 17:00
Pérgula da Piscina

12

20

19:00 / 23:00

26
Quinta

20:00 / 22:00
Jazz Drops apresenta “DROPS
OF JAZZ”
Salão Galeria

Noite da Seresta e MPB
Salão Galeria

18
Quarta

15:00 / 17:00
Venha aproveitar sua tarde
ganhando prêmios Bingo Social!
Salão Galeria

27
Sexta

21:00 / 01:00
Flashback em uma Noite de
Pop Rock
Salão Margarida
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Domingo de casa cheia
para o SUPER PAPAI
Um domingo de grande frequência programado para
homenagear o Papai em todos os espaços da AABB.
E a alegria predominou desde as ações de graças nas
orações da missa celebrada as 11:00h, com o acompanhamento do Coral, cantando músicas religiosas.
Os pais, acompanhados de seus familiares, curtiram
a apresentação do artista Fernando Nascimento e foram
agraciados com a farta distribuição de chope, refrigerantes
e pipocas. As crianças brincaram com o grupo de recreação
e nos aparelhos especialmente contratados para esse dia.
Foi um dia de muito movimento!

Vovô Mário comemorando
com a netinha Sofia

Papai Raimundo Vidal em clima de festa com
os filhos Monique e Lucas Vidal

Papai Paulo Cuêvas festejando com a filha Renata

Marco Aurélio P. de Arruda, VP Financeiro,
recebendo o carinho do filho Alexandre Pinheiro
de Arruda, da esposa Lucienne Barros Veloso e da
Andréa Godoy

Papai Ary Almada comemorando com a filha
Ana Cláudia e a esposa Aparecida
Papai Josué recebendo o carinho da filha Teresa,
do neto Gabriel, do genro Domingo; da esposa
Maria de Jesus e dos familiares Ana Maria e
Domingo

Papai José Manoel Borges recebe as homenagens
das filhas Stael Borges Lopes e Valéria Ribeiro
Lopes, na companhia do também papai Carlos
Alberto Lopes e a filha Gabriella Borges Lopes.

Papai Raimundo Azevedo, VP Esportes,
confraternizando com os filhos Regnier e
Svenia e a esposa Ute
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Papai Claudemir Comaru comemorando com
a esposa Fátima, os filhos Charles, Cláudia e
Karla e os netos Lucas e Gabriel

Papai André C. Villa confraternizando com os
filhos Marcelo, Fernanda e Rodrigo Villa e a
esposa Nádia

Elias Merencio confraternizando com os filhos
Adélia e Arthur e com a esposa Lúcia

Papai Ony Coutinho comemorando os 90 anos
de idade e 60 anos de casado com a esposa
Janira Coutinho, na companhia dos familiares

Os papais da família Lustosa: Afonso, Vitor e
Jordan comemorando ao lado dos familiares:
Sônia, Celina, Marli, Alan, Luiza e João Vítor

Vovô/papai Isaías de Souza confraternizando
com a esposa Waldete L. Souza, o filho Júlio
L. Souza, a nora Severine Roinssard e os netos
Lorca e Paloma Roinssard L. Souza

Papai Eduardo Bandeira com os filhos João Pedro,
Thiago e Felipe e a esposa Patrícia comemorando
com o também papai José Alberto, os filhos Patrícia
e Paulo José, a esposa Eloísa, a avó Norma e os
familiares Maria Luiza, Luciana, Marcelo

Vovô/Papai Luiz José Alves em clima de festa
com papai Marcos Borges de Carvalho, a avó
Fernanda Alves, as filhas Dulce e Daniela Borges
Alves e os filhos/netos Rafael e G a b r i e l a A .
Borges de Carvalho e Daniel Prata Pereira Alves

Papai Júlio Alt, VP Social, recebendo o carinho
da filha Laryssa e da esposa Valéria

Papai João Mesqueu recebendo o carinho dos
filhos Wanderlei e Valéria, dos netos Gabriel e
Carolina e da esposa Carmem

Papai Marílio recebendo o carinho dos filhos
Gustavo e Rodrigo, da esposa Jeanne, da nora
Cristina e dos netos Thiago e Matheus

Papai Maurício Soares comemorando com a
filha Márcia, a esposa Cláudia e o neto Gabriel

Papai Mário Magalhães comemorando com os
filhos Victor e Érica e seus netinhos

Papai Aires recebendo o abraço caloroso dos
filhos Wagner e André Luiz e da esposa Teresinha

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

O papai e conselheiro Orlando Barcellos
ladeado pela esposa Neyde, a filha Gláucia,
papai Hélio Ricardo e a filha Beatriz

Papai/vovô Raul Avelar recebendo o carinho
das filhas Liara, Melanie, da neta Lara e da
esposa Célia

Vovô Joary ladeado pela Vovó Waldereiz, a
nora Clotilde e os netos Léo e Matheus

Papai Roberto confraternizando com as filhas
Maryna, Giovanna e Natália, a esposa Marise
e o genro Victor

Papai Luiz Carlos Schmidt comemorando com o
filho Thiago de Lucena Schmidt, a esposa Leda
Freire Schmidt e a irmã Regina Helena A. Schmidt
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Papai Abelardo Magalhães recebendo o carinho
das filhas Andrea e Adriana Magalhães, da esposa Edna e dos sobrinhos Marina e Daniel Miranda

Encontro de gerações bisavô Roberto Rodrigues,
avô Roberto Costa e papai Luís Antonio
confraternizando com os familiares

O Vieira Filho Advogados tem tido êxito
em demandar contra planos de saúde que
aplicam aumento por faixa etária a clientes
a partir dos 60 anos uma vez que o Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou contra tal
procedimento.

8 - Setembro 2013

Papai Paulo César comemorando com a esposa
Miryan, os filhos Viviane e Paulo César, a nora
Kennia e os netos Bruno e Lucas

Somos especialistas em Direito Médico,
atuando nas mais diversas situações entre
associados e planos de saúde, sejam elas de
negativa de internação, de procedimentos
cirúrgicos, de fornecimento de próteses etc.

A

NIVERSARIANTES • Fotos de Carlos Cardoso

Aniversariantes
homenageados
O Salão Margarida foi ornamentado
para homenagear os aniversariantes, associados da AABB, que aumentaram idade no
mês de agosto.
A festa animada pela banda “Luizinho
Santos Show” apresentou um repertório da
melhor qualidade para os pares dançarinos
e os apreciadores das boas músicas.
Um bolo confeitado foi distribuído
aos presentes e os homenageados foram
saudados com o “parabéns para você”,
dançaram a valsa e posaram para a foto
histórica.

Os aniversariantes junto ao bolo

Os aniversariantes comemoram na pista de dança

O aniversariante Ellis Lopes de Oliveira
confraternizando com Laíz Pólvora de Almeida
e Patucia Benvegnci Lopes de Oliveira e
Fernando Biaco

José Ferreira de Oliveira
comemorando mais um
aniversário com a esposa Jane
Torres

Paulo Sérgio da Silva confraternizando com
Antonio Carlos Pontes Vicente

A aniversariante Lucienne Barros Veloso de
Arruda comemorando mais uma primavera na
companhia do esposo VP Financeiro, Marco
Aurélio Pinto de Arruda, de amigos e familiares

O aniversariante recém casado José Antônio
confraternizando com a esposa Lúcia Pumar e
com os amigos Adilson e Ana Lúcia e Newton
e Lucília

A aniversariante Lúcia Esperança Canetti
comemorando com amigos

O aniversariante Carlos Acioli
confraternizando com a esposa
Jacilene Viana

O aniversariante Paulo Tavares comemorando
com Ana Pereira Barros e Andrea Lorenz

O aniversariante Délio Urpia de Seixas
comemorando com a esposa Vera e familiares

A aniversariante Helena comemorando com o
esposo Luiz Antonio e com os casais de amigos
Sérgio e Geane, Marílio e Jane, Ricardo e Socorro
e aproveitando também para festejar o retorno
do casal Fátima e Comaru
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ENTRE TEMPEROS

NASCEU MARCELINHO!!

Nossa associada Elza Motta, especialista em
culinária, mantém na INTERNET um blog (www.entretemperos.blogspot.com.br) com variadas receitas,
explicadas passo a passo, que só na leitura das explicações nos deixa com água na boca. Por exemplo:
Moqueca de peixe com pirão e farofa de dendê – é
delicia para qualquer cristão ficar de queixo caído. E
não precisa ser baiano. Segundo Elza, “não tem mistério. Só um pouquinho mais trabalhosa, mas vale a pena fazê-la!” A MOQUECA e outras receitas descomplicadas de
pratos deliciosos encontram-se minuciosamente editadas no blog “Entre temperos”.

BINGO SOCIAL
Mais uma rodada do
Bingo Social reuniu no salão
da galeria os associados da
AABB, que tiveram uma tarde
de lazer e divertimento. Os felizardos dos sorteios foram os
seguintes: Elizabeth (Edredon),
Arlete (fondue), Elena (telefone), Regina (bolsa), Edelnora
(kit maquiagem), Bruno (CD
Vanessa da Matta) e Beni (Pintura artística).

O

Nasceu no dia 15 de AGOSTO na
maternidade Perinatal da Barra o menino
MARCELLO, filho de Marcello Grizotti
e de Claudia Moreira Grizotti e neto de
nosso Associado e Conselheiro Antonio
Marcelo Grizotti e Ana Nery G. Grizotti,
trazendo muita alegria para a família.

BITUÁRIO

CESAR MATHEUS DOS
SANTOS COSTA

EUDES AMORIM

É com pesar que noticiamos o falecimento do nosso associado Cesar Matheus dos
Santos Costa, ocorrido nesta cidade. O falecido
era funcionário aposentado do Banco do Brasil
e sócio proprietário da AABB, desde o ano de
1953. Seu sepultamento ocorreu no cemitério
de São João Batista. Cesar deixa viúva a sra.
Marlene Alves, para quem enviamos as nossas
condolências.

RICARDO MACHADO DE BARROS
Temos o dever de registrar o falecimento de nosso associado Ricardo
Machado de Barros, ocorrido no dia 17 de agosto de 2013, no Rio de Janeiro.
Ricardo tinha 87 anos de idade e era associado da AABB há 47 anos. O falecido
deixa viúva a sra. Nancy Vicente de Carvalho.
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Faleceu no dia 23/08 pp, em
nossa cidade, o associado Eudes
Souto Amorim. O falecido era funcionário aposentado do Banco do
Brasil, tendo trabalhado por longos
anos na Tesouraria do BB. Eudes
fazia parte do Coral da AABB-Rio
onde era muito querido.

S

ERESTA • Por Edson Gomes (*)

Associados
atendem convite
e mostram
TALENTO
Um total de trinta participantes
compareceu à Noite dos Seresteiros,
dia 9 de agosto, para prestigiar o
evento que já está se tornando uma
tradição em nossa programação social.
Como estávamos na antevéspera do
Dia dos Pais, eles não poderiam deixar
de ser lembrados. E a canção escolhida para homenageá-los foi à célebre

S

Grupo de associados que prestigiam a Seresta.

O casal de associados cantores Sônia e Antonio
Fontinha.

“Naquela Mesa”, composição de Sérgio
Bittencourt, dedicada a seu pai, Jacó do
Bandolim.
O time de cantores da AABB-Rio
que representa a “A prata da casa”,
constituído por Aciléa Cunha, Ana Maria,
Antonio Fontinha, Cleto Calado, Haroldo e Marly Jobim, recebeu o reforço
de Sonia Fontinha. Com sua voz afinada

e melodiosa, Sonia, que já faz parte do
Coral do Clube, rendeu-se aos apelos da
Revista, perdeu a inibição e veio incorporar-se aos seresteiros da casa.
Você, que possui qualidades para
oferecer, siga o exemplo da Sônia e
venha fazer parte deste seleto grupo.

Romildo com a família

Romildo com os amigos

ro Paulo Brandão. Só faltou o filho Max,
que mora nos States mas não obteve
licença para viajar.
As homenagens não pararam de
acontecer e continuou no IRB, onde
Romildo completou 40 anos de trabalho
ininterrupto e mereceu os incontáveis
abraços de congratulações dos companheiros de trabalho.
Como craque das “peladas” da

AABB, sempre forma um time imbatível
ao lado da “família”, que adotou no campo
de jogo, formada por: Motta, Nilton, Julio
Altt, Casado, Wagner e outros mais. Seus
amigos prestaram-lhe, também, momentos de alegria e descontração, cantando e
tocando na banda improvisada e contando
as proezas dos jogos anteriores, após o
“racha” da manhã de sábado. Afinal de
contas, ele merece. Parabéns, Romildo !!!

*Associado e colaborador da revista.

OCIAIS

ROMILDO,
SESSENTÃO !!!
Registramos com muita alegria a
passagem do aniversário natalício do nosso
associado Romildo Oliveira Motta, ocorrido no dia 01/08 pp.
Foi uma data emblemática na qual
o aniversariante comemorou os seus 60
anos de idade ao reunir na AABB a esposa
Inês, a filha Márcia e sua mãe D. Laura que
veio de Salvador comandando um grupo
formado pelos irmãos de Romildo: Rui
(aposentado do BB), Railson e a doutora
Lícia Marta que é casada com o engenhei-
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PARECER DO CONSELHO FISCAL AABB - RIO SOBRE O BALANÇO E
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013
No segundo trimestre do exercício
de 2013 a AABB-RIO consolidou um
superávit de R$76.026,27, refletindo uma
recuperação do déficit de R$2.695,08
apresentado em 31.12.2012.
Embora no primeiro trimestre tenha sido observado um superávit de
R$178.331,97, nos meses de abril, maio e
junho registraram-se déficits que alcançaram R$102.305,70.
As disponibilidades, ao se situarem
em R$708.368,13, refletiram aumento de
17,95% sobre o saldo de 31.12.2012, expressivamente constituídas por aplicações
financeiras, significando favorável evolução
da liquidez.
Os compromissos e as obrigações
classificadas no passivo circulante, em
30.06.2013, alcançavam R$498.247,99.
No trimestre, mais precisamente
em maio de 2013, foram conciliados e
ajustados os valores provisionados para
pagamento dos encargos trabalhistas
relacionados com férias, décimo terceiro
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salário e FGTS devidos aos funcionários do
Clube. Assim, as provisões trabalhistas tiveram um aumento expressivo de 82,87%
com a exibida em 31.12.2012, passando
de R$179.641,84 para R$328.520,08.
Tais correções afetaram em
R$22.003,64, o resultado do período.
As receitas provenientes das contribuições dos associados ao término do
trimestre correspondiam a 77,68% das
receitas totais do Clube que alcançaram
R$3.930.146,26.
As despesas operacionais, que
abrangem as administrativas e de pessoal,
absorveram 75,23% das despesas totais
no período (R$3.854.119,99).
As utilizações registradas no acompanhamento do Orçamento anual, ao
término do mês de junho, refletem as
estimativas efetuadas, proporcionalmente,
para todo o exercício de 2013.
Consideradas as informações acima e por não terem sido encontradas
outras ocorrências dignas de menção,

quer nos registros contábeis, quer nos
documentos por nós examinados e que
deram origem ao Balanço e Demonstração das Contas de Resultado do 2º
trimestre de 2013, entendemos que tais
demonstrativos refletem as condições
patrimoniais e de resultado da AABB
-Rio, no período.
Rio de Janeiro (RJ), 20 de agosto
de 2013.
CONSELHO FISCAL
DA AABB-Rio
Presidente
Mário Fernando Engelke
Conselheiros Efetivos
Adolpho S. de Salles
Nelson B. Ribeiro
Osmar C. Beck
Sérgio S. Muniz
Representante do Banco do Brasil
Simone Ferreira S.Verdam
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Ano de gestão repleto de acontecimentos IMPREVISÍVEIS

Completamos o segundo
ano de gestão da Diretoria encabeçada pelo presidente Reinaldo
Ribeiro à frente dos destinos da
AABB-Rio. Nesse período, para
manter o equilíbrio do orçamento foi preciso um trabalho
redobrado, uma vez que diversos
acontecimentos de alta relevância e que não constavam das previsões orçamentárias, de repente, foram se sucedendo.
É bom relembrar os destaques:
1) reforma da cozinha do restaurante e bar com
aquisição de equipamentos e pagamento de assessoria
dos arquitetos;
2) tratamento de vazamento na piscina com limpeza
dos azulejos;
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3) recuperação da rede de esgotos, com compra de
novo material;
4) conclusão e entrega ao público do parquinho
infantil para a Comunidade, refletindo na necessidade
de revitalização da recepção de serviço. Tudo feito com
as reservas disponíveis, mas que já foram recuperadas
com as várias formas de emprego dos espaços alugados
para entidades e a ocupação para eventos de instituições
locais.
Dois anos se passaram, muito fizemos no conjunto
de metas priorizadas, graças ao trabalho conjunto da
Diretoria, respaldados pelos Conselhos Deliberativo e
Fiscal, e sentimos que o associado passa a reconhecer
esforços e a colaborar com os nossos propósitos e objetivos, por serem bons e legítimos.
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AABB-Rio
Gestão Reinaldo B. Ribeiro

• Reforma das Cozinhas do Bar e do Restaurante
Reforma geral em todo comando de energia, prateleiras, troca parcial do piso, aquisição de um fogão industrial.

Período:
Setembro 2012 a Agosto de /2013
1. OBRAS REALIZADAS
• Parquinho Público Infantil
Construção de um Parquinho Infantil para atender às crianças
da comunidade, conforme determinação do Estado, com inauguração em 19 de março de 2013.

Bar da Piscina

Parque Infantil Comunitário

• Ginásio
Pintura geral, colocação de divisórias, portas de alumínio e
troca de acrílico nos banheiros, reforma do piso, com remarcação da quadra e recuperação do ginásio.

Ginásio Poliesportivo

Cozinha do Restaurante

• Salão Nobre
Restauração do telhado com colocação de manta aluminizada, reforma geral do palco e troca do forro.

Colocação da Manta Aluminizada
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• Salão Margarida
Substituição dos trilhos e cortinas por varão e cortinas
black out.

• Recepção de Serviço
Construção de uma nova recepção.

• Piscina
Retirada de vazamento, com limpeza de azulejos, substituição da escada caracol do toboágua, restauração de pilares e
troca de aquecedores.

Nova Recepção de Serviço

2. AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

Retirada de vazamento

• Sinuca
Aquisição de uma mesa internacional (Jocari) e colocação
de forro no teto da sala.

Nova mesa de sinuca internacional

• Lixeira
Colocação de um portão de alumínio, piso e revestimento
nas paredes.
• Biblioteca
Remanejamento da sala de leitura “Jacyr de Lacerda”, devido à obra de construção do Parquinho Infantil.
• Almoxarifado
Reinstalação do almoxarifado e do depósito de materiais
de eventos sociais.
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• Contratação da COVISA
Visando a agilizar a melhoria do atendimento ao
associado, a Diretoria da AABB-Rio contratou a empresa
COVISA – Consultoria Técnica em Vigilância Sanitária - especializada em desenvolvimento de projetos de construção
e reformas.
Para melhor adequar a cozinha do clube à legislação
em vigor, a empresa traz treinamento e monitoramento permanente dos empregados do setor; reparo nas arquiteturas,
controle de entrada, saída e armazenamento de mercadorias,
seguindo sempre as orientações da Vigilância Sanitária.
• Criação da
Ouvidoria
Em Janeiro de
2012, foi criada a Ouvidoria da AABB- Rio
para melhor aproximar
as relações entre a diretoria e o corpo de
associados.
É através deste
canal que fazemos com
que as críticas, elogios, reclamações e pedidos de informação
cheguem até a instituição, para que o Ouvidor, cumprindo o
papel de mediador, tente solucionar problemas e/ou encaminhá-los ao setor competente, visando sempre à qualidade
do atendimento.
• Substituição do Buffet
Almejando atingir a excelência no atendimento aos
afiliados do clube, a AABB-Rio substituiu a empresa concessionária de gastronomia do Clube, assinando contrato com
o “Follies Buffet” a partir de julho de 2013.

E
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REALIDADE FINANCEIRA REQUER
DURO CONTROLE
MARCO AURÉLIO PINTO DE ARRUDA
Vice-Presidente Financeiro
Desempenhamos atividades
pertinentes à área, tais como: Cobrança, Contas a Receber e Contas
a Pagar, enfatizando a necessidade
constante de um excelente desempenho que nos leve a qualidade e
confiabilidade das informações transmitidas.
1- Priorizamos, entre alguns itens, a agilidade na entrega
de documentos à Contabilidade, celeridade no envio de arquivos digitais para processamento de cobrança, controle dos
impostos e acompanhamento diário das disponibilidades da
AABB, informando tempestivamente ao Presidente do C.A.
nossa realidade financeira;
2 – Em março de 2012, assinamos contrato de prestação
de serviços de escrituração e assessoria contábil com a empre-

sa M&A Consultoria Contábil Ltda, que efetuou lançamentos
retroativos a janeiro de 2012. Tal medida visou ao aprimoramento dos serviços;
3 – No segundo semestre de 2012, criamos Caixas
informatizados nas Recepções Social e de Serviço, Biblioteca
e outro para eventos Sociais. Informatizamos, também, os
Caixas principais lotados na Secretaria do Clube, possibilitando
registros em tempo real de recebimentos que ocorrem nessas
áreas. Ressaltamos que os colaboradores que atuam nesses
postos foram treinados pelo Setor Financeiro.
4 - Implementamos alterações no plano de contas para
2013, com inserção de desdobramentos de rubricas contábeis
de forma a melhorar a visualização das receitas e despesas,
bem como demais registros;
5 – Implantamos, em maio/2013, recebimentos via cartão
na modalidade débito, criando desta forma mais uma opção
para o associado;
Finalizando, ressaltamos que nosso objetivo é buscar sempre avanços em nossos controles internos, rotinas, apresentação
de relatórios, estudos e levantamentos, contribuindo indiretamente para melhorias para os associados, nosso principal foco.
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SITE, REVISTA, INFORMATIVO SÃO
PRINCIPAIS VEÍCULOS
PAULO MORAES DE OLIVEIRA
Vice-Presidente de Divulgação
Neste segundo ano de trabalho
da atual gestão do Conselho de Administração da AABB-Rio, a Vice-Presidência de Divulgação tem primado
pelo relacionamento com os associados e parcerias que contribuem para
o crescimento da Associação.
A Revista mensal é o principal órgão de comunicação. O
Site recebeu vários melhoramentos com a utilização do sistema
SGP-Infront, um utilitário que permite em tempo real realizarmos inclusões, alterações ou criação de matérias ou ilustrações
de nosso interesse. Com o suporte da empresa Infront – Soluções Tecnológicas Empresariais, Ltda., tem recebido continuo
cuidado na atualização das notícias e da publicação dos assuntos
de interesse dos associados. Recentemente foi implantado um
novo visual e elaborado um Tutorial, que visa facilitar a inserção
das matérias on-line através do programa editor SGP.
Os Setores têm sido aquinhoados com espaço em cada
edição, de conformidade com o interesse que deve ser dado

pelo próprio responsável da
matéria.
Com a colaboração dee
nossa parceira de longos anos,
a LL Divulgação, Editora Cultural, Ltda., produzimos uma
agenda 2013, distribuídas
gratuitamente aos nossos
associados, e sem qualquer
custo para a AABB. Aproveitamos a oportunidade para
promover uma campanha visando à atualização
cadastral dos associados, com ênfase na coleta dos endereços
de e-mails, para posterior uso na internet que nos permitirá
comunicação mais rápida com o associado nos dois sentidos.
Semanalmente vem sendo emitido um Informativo anunciando pela internet e redes sociais as atrações mais recentes da
Programação Social.
Ainda nesta gestão foi criada a Ouvidoria, que é um canal
de comunicação direta entre o associado e a Diretoria, pelo
qual existe a oportunidade da manifestação nos dois sentidos,
relativos a criticas, elogios, melhoria no atendimento e solução
de problemas.
A comunicação é uma ferramenta de longo alcance e sua
importância é vital para a obtenção da visibilidade e fortalecimento ao trabalho de divulgação das atividades da Associação.
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OBRAS DE RECUPERAÇÃO E
REFORMAS NAS ÁREAS

E
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PROGRAMAÇÃO SOCIAL DO
AGRADO DO ASSOCIADO

JOÃO JOSÉ PEREIRA
Vice-Presidente de Patrimônio
O trabalho constante do Setor
é para deixar cada espaço em condições de uso. Dentre as principais
obras que intervimos nas instalações
do Clube, estão: a reforma não
prevista de esgotos em várias áreas,
o reparo emergencial do vazamento da piscina recreativa, concerto das goteiras do completo
esportivo, reforma da sauna masculina sendo colocado revestimento, novas cadeiras e pintura, reforma do piso das
duas quadras de tênis, na área do estacionamento, pintura
e reparo em diversos setores, reforma das churrasqueiras,
reforma do jardim da área do tênis, reforma em regime de
urgência da cerca do estacionamento no piso superior, reforma do vestuário feminino do Ginásio, para atender grandes
eventos, como a Jornada Mundial da Juventude e os Jogos
Nacionais do SESI
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JULIO ALT
Vice-Presidente Social
Ao receber o convite do presidente Reinaldo, posso garantir que
tudo farei para honrar o compromisso de colocar para o associado
uma programação do seu agrado. Em
principio vamos dar continuidade aos
eventos que o meu antecessor vinha
realizando ou seja os tradicionais aniversário do Clube, baile do
aniversariante, noite do flashback, bingo social e noite da seresta
e MPB.
Outros eventos temáticos que vão merecer colocar em
prática minha experiência são os dias de homenagem as crianças,
as mães, o réveillon e o Natal.
Recentemente inauguramos o Happy Hour, com o artista
da “casa” Hilton Assunção que nos deu uma sessão musical de
alto nível. No dia 12/09, no horário de 19 às 22h, Hilton voltará
a brindar nossos associados com um repertório de primeiríssima.
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ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES CONSUMOS DE ÁGUA E LUZ TRAZEM
IVAN DE CASTRO ESTEVES
SÉRIOS PROBLEMAS
Vice-Presidente Administrativo
Com a visão larga de acompanhamento e controle de todos
os Setores, pudemos verificar o desenvolvimento das intervenções nos
variados problemas que se acumularam no período. Como exemplo,
as tratativas das trocas do Buffet,
o desenvolvimento das obras da cozinha, conserto da coifa,
com a observância das recomendações da Vigilância Sanitária;
inspeção efetuada pelos bombeiros nas instalações do Clube
e posterior solução de pendências apontadas.
Em obediência ao planejamento concebido para a próxima etapa, podemos destacar a reforma da entrada social, com
instalação de catracas eletrônicas que permitam um controle
mais eficaz e restauração do sistema de aquecimento da piscina, dentre outros melhoramentos a serem listados.
Todos os esforços estão sendo colocados para promover o bem-estar do associado no Clube. Principalmente com
relação ao estacionamento e os serviços de bar e restaurante
que precisam de ações que visem minorar os problemas detectados.
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MÁRIO MAGALHÃES
Assessor da Diretoria
A Diretoria vez por outra tem
recebido extraordinárias alterações
em suas previsões relativas aos gastos de um modo geral.
O consumo de energia elétrica
já teve o seu abastecimento normalizado. Surgiu agora um
problema sério com o fornecimento de água cuja conta
aumentou no triplo do valor que vínhamos pagando. Acompanho o desenrolar das tratativas para solucionar a difícil
situação que nos foi colocado.
A CEDAE alterou unilateralmente a classificação da
AABB e já colocou a dificuldade em voltar atrás apesar de
nossos protestos. Recomendei a Diretoria a entrar com uma
ação na justiça para pedir a revisão da cobrança.
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PROGRAMAÇÃO CULTURAL QUER
ALCANÇAR ALTO NÍVEL
REGINA GONZALEZ
Vice-Presidente Cultural
O Setor Cultural vem se empenhando cada vez mais para modernizar a imagem da AABB-Rio como um
Clube unido, amigo e atual. E muitos
foram os eventos realizados nesta
gestão para trazer este novo perfil.
O Encontro de Terapias Alternativas, com a Dr.ª Angela Bauer; o apoio ao Ateliê da Memória e a exposição “Arteautismo”, do pintor autista Filipe, em
comemoração ao Dia da Conscientização do Autismo, foram
algumas das providências tomadas.
Apoio ao Coral da AABB-Rio; os Saraus Poéticos, com
muita música e novas formas de declamação, renovando a
maneira de se recitar poesia, trazendo a expressão corporal
e teatral; a Oficina de Máscaras com o artista plástico Jorge
Machado, também devem ser citados.
Para a alegria da criançada e tranquilidade dos pais, teve
muita Recreação Infantil e musicalidade com o palhaço Xulipa,
a Turma do Tio Marcelo, do projeto Música nas Escolas e a
Dupla do Conto, com atividades lúdico-pedagógicas que interagem a criançada despertando talentos; além de peças infantis

como: Sobocó do Brejo, apresentada em forma de conto.
Uma belíssima exposição sobre a vida da maravilhosa
atriz Chica Xavier, em homenagem ao Dia da Consciência
Negra, também veio abrilhantar a nossa associação; além do
nosso querido Jazz Drops, que tem agradado a todos e vem
sendo realizado sempre na última quinta-feira de cada mês.
E muitas outras atrações serão trazidas, para que os nossos associados usufruam sempre de uma recreação cultural de
qualidade, que busca integrar e atualizar o nosso Clube.
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PROGRAMAÇÃO INTENSA DOS
VÁRIOS ESPORTES
RAIMUDO AZEVEDO
Vice-presidente de Esporters
O DETEC cuida da organização
dos vários esportes praticados na sede
da AABB, assim como organiza e dá
assistência aos eventos realizados em
seus domínios.
Tanto na parte de recreação
como nos campeonatos federados as atividades estão abertas
aos associados, independente do nível técnico ou faixa etária.
Grandes eventos como a recente Olimpíada do SESI, em
sua 9ª edição, que reuniu cerca de 1200 trabalhadores das indústrias de todas as regiões do país, também estão sob a orientação
do Departamento.

As Jornadas Esportivass
promovidas pela Fenabb, nass
quais a AABB-Rio tem participado estão sob a organização
do Departamento, inclusive
o CINFABB que é a maior
reunião esportiva e social
dos aposentados.
O “WOCS” é outro
evento que reúne lutadores de MMA
MMA, e que
vem sendo realizado no ginásio e vem dando grande visibilidade
à AABB, através das transmissões pela TV.
Várias escolhinhas de variados esportes são controladas
pelo DETEC, dentre elas a de voleibol EVB-Escola de Vôlei Bernardino, Natação (Equipe 8), Basquetebol e Futsal (K-Esportes),
Jiu-Jitsu (Black Belt), Taekwondo (TKD & Cia), Hidroginástica
(FFS Eventos), Ballet e Dança (Instituto Kineret), Yoga (Shiva),
Academia ProQualit, Squash (M&R Fitness), Ginástica Energética
(Corporis), Dança de Salão (Cristiano Salgado), Xadrez (Nexapa), Tênis (M&R Fitness)
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Churrasqueiras

Salão Nobre

Galeria dos Presidentes

Salão de Biriba

Parque Infantil

Salão de Sinuca

Área verde do tênis

Entrada Principal
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“Recomendamos a leitura dos livros abaixo
que fazem parte de nosso acervo”

Livros Novos
FICÇÃO..................................................................................................
O RUÍDO DAS COISAS AO CAIR - Juan Gabriel Vásquez
DEZ MULHERES - Marcela Serrano
A GRAÇA DA COISA - Martha Medeiros
ENTRE O AGORA E O NUNCA - J. A. Redmerski
O OCEANO NO FIM DO CAMINHO - Neil Gaiman
VIVA CHAMA - Tracy Chevalier
QUANDO ELA SE FOI - Harlan Coben

ESPLENDOR DO BARROCO
Benedito Lima de Toledo
Objetiva o presente livro, produto de circunstanciado trabalho
de pesquisa, oferecer ao leitor a
oportunidade de, segundo o autor, ingressar e usufruir da riqueza
do universo do Barroco com suas
emoções e sua capacidade de surpreender e despertar inquietações. Estudo do ambiente humano
construído e seus equipamentos enquanto produção histórico-social em que se conjugam trabalho,
arte e técnica...

RINHA DE GATOS - Eduardo Mendoza
SABE COM QUEM ESTÁ FALANDO? - Luiz Ruffato
UM SOPRO DE NEVE E CINZAS, PT.II – OUTLANDER V.6 - Diana
Gabaldon

NÃO-FICÇÃO.....................................................................................
O PODER DE CURA DAS COISAS SIMPLES - Dr. Larry Dossey
MINHA IMAGEM - Schellida (Espírito)
FILHOS BEM-SUCEDIDOS - Andrea Ramal
MENINOS DO CRACK - Ana Paula Nonnenmacher
MICHAEL PHELPS – SEM LIMITES - Alan Abrahamson
BRILHANTE - Kristine Barnett
A CIVILIZAÇÃO DO ESPETÁCULO - Mario Vargas Llosa

O TRONO DO SOL: A MAGIA
DA ALVORADA.
S. L. Farrel
Nessântico – terra de luxúria
e perigos, que durante séculos
influenciou povos além de suas
fronteiras. Uma cidade forte,
sedutora, e que, mesmo sob o
efeito do comércio e da guerra, abriga intelectuais,
ricos e poderosos de todo o país. O Trono do
Sol, e o foco da trama, é voltado para as disputas
religiosas e pelo controle da cidade de Nessântico,
símbolo de poder e riqueza. O elenco ativo é um
fascínio imenso, muitos dos quais se alternam na
narrativa. Leitores que apreciam a construção de
um mundo de intriga e ação mergulharão nesta
história rica e complexa.

SEU AMIGO ESTEVE AQUI - Cristina Chacel
17 EQUAÇÕES QUE MUDARAM O MUNDO - Ian Stewart
GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA HISTÓRIA DO MUNDO
- Leandro Narloch

INFANTO-JUVENIL...........................................................................
O JACARÉ QUE COMEU A NOITE - Leão Zagury e Tania Zagury
O SOFÁ QUE ENGOLIU AS CRIANÇAS - Mariza Tavares
MANGAS E BANANAS - Nathan Kumar Scott
BRILHE, ESTRELINHA ! - LIVRO DE HISTÓRIAS - Dora, a aventureira
O MENINO E O MACACO CACO - Leão Zagury e Tania Zagury
ENTRE A ESPADA E A PALAVRA – VIOLÊNCIA OU DIÁLOGO - Maria
Lúcia de Arruda Aranha
A MALDIÇÃO DO TESOURO DO FARAÓ - Sérsi Bardari
ESTELA PRINCESA DO CÉU - Marie Louise Gay
A ESCOLA DO CACHORRO SAMBISTA - Felipe Ferreira
LÓRIS LENTO - Alexis Deacon
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O REI DA ROLETA: A
INCRÍVEL HISTÓRIA DE
JOAQUIM ROLLA.
João Perdigão & Euler Corradi
Joaquim Rolla sabia bem do que
o jogo é capaz. Desde que teve
de trabalhar duro para pagar
uma tropa de mulas perdida no
carteado, evitava se envolver com jogos de azar.
Mas foi num lance de sorte que obteve a participação no Cassino da Urca, onde despontou como um
dos mais ambiciosos e criativos empreendedores
do Brasil. O rei da roleta biografa este lutador
que teve de navegar tantas marés para levar seu
sonho adiante. Sua vida se confunde com a história
do cinema, da política e principalmente da música
brasileira. Ao adquirir o Cassino da Urca, ele o
tornou internacionalmente conhecido, gerindo com
criatividade, perspicácia e muita paixão – e foi em
suas roletas que o físico Gamow inspirou-se para
explicar um fenômeno das supernovas, chamando
-o de Efeito Urca.
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Coral cantou em
NITERÓI

Exposição de Pintura a
ÓLEO SOBRE TELA
A AABB-Rio convida a todos para a exposição da associada

RAQUEL COSTA

O Coral da AABB-Rio fez duas apresentações de primeira linha. Inicialmente, no dia 8 de
agosto, o grupo cantou no Teatro Municipal de
Niterói, na Semana do Advogado, por ocasião das
comemorações dos 186 anos de fundação dos
Cursos Jurídicos no Brasil.
Foi uma apresentação brilhante, que arrancou demorados aplausos da plateia.
No dia 22/08, no Museu Militar Conde Linhares, como parte das comemorações do Dia do
Soldado, foi marcado mais um sucesso, medidos
pelos aplausos do público.
Ambas as apresentações mereceram certificados emitidos pelos organizadores dos eventos.

Inauguração: 13 de setembro de 2013 às 20 horas.
Exposição: 14 a 22 de setembro de 2013
Horário: Terça a Domingo – de 12:30 às 19:00h.
Local: Salão Granito (AABB-Rio)
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EDSON GOMES
UMA RARA
UNANIMIDADE
AABB PERDE UMA
ASSÍDUA PRESENÇA EM
SEUS EVENTOS
e existe alguém que se considera uma unanimidade no conceito de relacionamento, em
todas as áreas de atuação, esse
cidadão era Edson de Oliveira Gomes.
Edson de Oliveira Gomes
Cavalheiro, sério, responsável,
andava constantemente com a família: a esposa Marly, os filhos
Marcos e Denise, as netas Carolina e Renata; o bisneto Felipe.
Vivia ele sempre de alto astral, elegante, polido, quando precisava discordar de um ponto de vista dos colegas, usava da facilidade que possuía em dominar o vernáculo e conseguia quase
sempre modificar o pensamento do seu interlocutor.
Aposentado do Banco do Brasil, antes exerceu a função
de encarregado no Reser e na Cassi. Na AABB, foi por vários
anos secretário do Conselho Fiscal e na atual gestão era o Vice
-Presidente do Conselho Deliberativo. Nas horas vagas como
voluntário era professor de português de uma turma do projeto
EJA, na Igreja Santa Mônica e, também, emprestava seu conhecimento da língua fazendo a revisão de nossa Revista mensal.
Assíduo frequentador da AABB, tinha mesa cativa nos
eventos esportivos e sociais, além de participar das aulas de
dança de salão, das “peladas” do futebol dos veteranos, fazia
ginástica. Uma programação que não perdia era a noite da seresta, na qual ia aplaudir sua esposa Marly Jobim Gomes que era
uma das estrelas do espetáculo. Seu último escrito foi a matéria
sobre a seresta de agosto, inserida nesta edição.
Desportista e apaixonado torcedor do Fluminense conseguia lembrar das escalações do tricolor de muitos anos anteriores. Seu caixão foi ornado com a bandeira do seu clube e a faixa
de campeão. Uma camisa do grupo de peladeiros da AABB-Rio,
também seguiu com ele.
Edson morreu no dia 28 de agosto pp, aos 79 anos de idade, após sofrer um fulminante ataque cardíaco. A notícia de seu

Edson em evento social

S

Edson com a família

Tricolor Edson com o filho Marcos e a neta Carolina

Edson com o pessoal da dança de salão

falecimento provocou uma consternação geral no Clube. Seu
corpo foi sepultado na tarde de 29/08, no cemitério “São Francisco Xavier”, no Caju, em ato religioso do qual compareceram
dezenas de associados, amigos, e parentes que foram prestar sua
última homenagem ao falecido, numa demonstração do carinho
e do pesar pelo passamento.

Edson com a esposa Marli e o bisneto Felipe

Edson com amigos
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Realizações do Departamento Esportivo durante
o mês de Agosto e divulgação dos próximos
eventos do mês de Setembro de 2013

Notícias do Departamento de Esportes
DETEC
1 - JEMAB:
Foi realizada no dia 24 de agosto, em Três Rios-RJ, a Jornada Esportiva Microrregional das AABBs.
A AABB-Rio se fez representar nas modalidades de Futebol Super-máster, Sinuca, Xadrez e Volêi de Areia. Na próxima
edição da Revista da AABB-Rio, os associados poderão conferir
os resultados e fotos do evento.
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 horas.
2 - BOLÃO DO BRASILEIRÃO:
O Campeonato Brasileiro está
chegando ao final do primeiro turno,
com muitas oscilações nos primeiros
lugares da tabela. Esperamos que as
variações na tabela se prolonguem por
muitas rodadas, tornando o suspense
cada vez maior entre os torcedores e os palpites dos domingos
à tarde cada vez mais atraentes. Participem!
Lembramos que os convidados de associados podem
participar do mesmo, mas não têm direito à premiação, pois a
mesma é destinada exclusivamente aos associados da AABB-Rio.
Entenda como funciona o Bolão do Brasileirão 2013:
• 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 funcionário responsável até imediatamente
antes do início dos primeiros jogos do respectivo domingo;
• Em cada rodada, o DETEC contatará o vencedor da
mesma por telefone, para receber o Vale-Lanche, correspondente ao vitorioso do respectivo domingo. Esse Vale-Lanche
deverá ser apanhado no DETEC, no período de 13:00 às 20:00
horas, de 3ª às 6ª feiras;
• O vencedor final será o associado(a) que somar o maior
número de pontos ao longo de todo o Brasileirão.
O Regulamento:
A - Placar Correto = ........................................5 (cinco) pontos;
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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.
Em caso de empate, na rodada ou ao final do campeonato, haverá sorteio entre os participantes empatados.
3 - FUTSAL:
3.1 - CAMPEONATOS DA FFSERJ:
O Campeonato Estadual teve início no mês de agosto, e as equipes da
AABB-Rio disputam o Campeonato nas
categorias: Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15
e Sub-17. Abaixo seguem os grupos:
Categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-13:
Grupo A
Fluminense
Vasco
Arfab
Mello T.C
Montanha
Helênico
Mackenzie
Jacarepaguá
AABB-Rio
Categorias Sub-15 e Sub-17:
Grupo A
Botafogo
Flamengo
Mangueira
América
Jacarepaguá
Mackenzie
Mello T.C

Grupo B
Botafogo
Flamengo
Madureira
Grajaú C.C
River
Maria da Graça
Mangueira
Iguaçu

Grupo B
Fluminense
Vasco
AABB
Iguaçu
Arfab
Helênico
Montanha

3.2 - ESCOLINHAS:
As Escolinhas da AABB-Rio participaram da Copa da Amizade no dia 25 de agosto no Condomínio Pedra de Itaúna. Na
próxima edição da Revista os associados poderão conferir fotos
e resultados do evento.
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4 - SINUCA:
4.1 – CLÍNICA INTERNACIONAL DE SNOOKER:
Conforme noticiado na Revista anterior, a ABB-Rio teve
o privilégio de recepcionar em seu Salão de Sinuca o mundialmente famoso treinador de Snooker, o inglês Nicholas Barrow,
que dirigiu a Clínica Internacional, organizada e promovida pelo
associado Danilo Corrêa, que é vice-presidente da Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca (CBBS), no período de 22 a 31
de julho de 2013.
Ao final da Clínica Internacional foi concedido o Certificado de Treinador ao associado Danilo Corrêa e ao tetracampeão
brasileiro Igor Figueiredo, único atleta brasileiro de sinuca participante do Ranking Internacional da Worlds Snooker.

Da esquerda para a direita: José Sadala (Diretor de Sinuca), Raimundo
Azevedo (Vice-Presidente Esportivo), Nicholas Barrow (treinador),
Pedro Rolim (Presidente da CBSS), Ivan Esteves (Vice-Presidente de
Administração), Danilo Correa (Vice-Presidente da CBSS), Luis Guilherme
e Sebastião Fernandes.

4.2 - TORNEIO IN MEMORIAN:
O Torneio in Memorian dos associados Luiz Indig e
Frederico Minervino Dias foi iniciado, como previsto, no dia 07
de agosto, devendo os resultados serem divulgados na próxima
edição da Revista da AABB-Rio.

Wong Kwan recebendo seu troféu das
mãos de Carlos |Alberto Kirmayr

5 - TÊNIS:
O associado tenista
Wong. Kwan além de disputar os torneios do clube,
participa há vários anos de
torneios de Seniors (categorias de 35 a 85 anos)
da CBT (Confederação
Brasileira de Tênis) e da ITF
(International Tennis Federation). No período de 05
a 10 de agosto, obteve os
seus melhores resultados,
na 2ª Copa Kirmayr Seniors ITF 2013, realizada
nas quadras do Centro de
Treinamento Kirmayr, em
Serra Negra-SP. Neste torneio ITF nível 2, sagrou-se

campeão de duplas e vice-campeão de simples, ambos na faixa
60+M. Com estes resultados, ocupa atualmente as posições 68º
em simples e 38º em duplas, no ranking mundial da ITF e no
Ranking da CBT é o 7º em simples e 3º em duplas.
6 – VOLEIBOL:
A Escola de Vôlei Bernardinho convida todos os associados da AABB-Rio e seus amigos, para uma aula experimental.
No próximo dia 21 de Setembro, será realizada no complexo desportivo da AABB-Rio a próxima etapa do Torneio EVB
2013. Ainda há tempo de iniciar os treinamentos para poder
participar.
Informações sobre horários disponíveis com a profª. Luciene Meneguite no telefone 2249-9824.

Prof. Claudio e suas alunas.

7 – JOGOS NACIONAIS DO SESI:
A AABB-Rio foi uma das sedes do evento, realizado
de 15 a 18 de agosto, quando se desenvolveu a 9ª edição dos
Jogos Nacionais do Trabalhador (Jogos Nacionais do SESI);
evento que reuniu cerca de 1200 trabalhadores da Indústria
de todas as regiões do Brasil, em uma competição com 10
modalidades esportivas, tendo a Associação Atlética do Banco
do Brasil (AABB-Rio) sediado as competições de tênis, tênis de
mesa, voleibol e xadrez.
A realização dessas competições na AABB-Rio consagra
uma tradição de mais de uma década de relacionamento entre
a nossa instituição e o SESI-Nacional. O nosso clube se sente
honrado em continuar merecendo o privilégio de sediar esse
evento de grande relevância esportiva e social.
Os nossos associados tiveram oportunidades de assistir
a confrontos interessantes nas diferentes modalidades esportivas em disputa, e, ao mesmo tempo, tiveram compreensão
para entender como foi significativa, sob o ponto de vista
institucional, a realização de tão importante evento em nossas
instalações.
8 – PROGRAMAÇÃO PERMANENTE DO DETEC:
O Departamento de Esportes (DETEC), como já é rotina,
divulga a programação das atividades abertas a todos os associados, independentemente do nível técnico e faixa etária, com
a expectativa de que os sócios do clube participem das mesmas,
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usufruindo assim das instalações do clube em atividades que pela
própria natureza, proporcionam bem-estar e satisfação.
Deve ser enfatizado que, no elenco de atividades que se
seguem, não estão relacionados as atividades e cursos desenvolvidos pelas empresas terceirizadas.
11.1 – BASQUETEBOL:
Recreação para associados e seus convidados no ginásio
de esportes, às 3ª e 5ª feiras, de 20:00 às 22:00 horas. Outros
horários poderão ser oferecidos, desde que ocorra demonstração de interesse dos associados e disponibilidade do ginásio.
11.2– CARTEADO:
O Salão de Carteado está à disposição dos associados,
de 3ª feiras aos domingos, no período de 09:00 às 22;00 horas.
1.3 - DANÇA SOLTA (BAILLA):
Prática para associados e seus convidados, programadas
pelos Departamentos Esportivo e Cultural, sob a direção do
prof. Jacy Matias, no Salão Margarida, às 4ª feiras, de 19:00 às
20:00 horas.
11.4 – FUTSAL:
Recreação para associados e seus convidados nas quadras
do complexo desportivo, às 4ª feiras, das 20:00 às 22:00 horas
na quadra IV, às 5ª feiras, das 20:00 às 22:00 horas na quadra I,
e às 6ª feiras, das 20:00 às 22:00 horas na quadra IV.
11.5 - FUTEBOL SOCIETY:
Recreação Máster (a partir de 50 anos), para associados e
seus convidados, às 3ª e 5ª feiras, e sábados, de 07:00 às 11:00
horas.
11.6 – FUTEBOL SOCIETY:
Recreação para associados e seus convidados, nas 4ª, 5ª e
6ª feiras, das 20:00 às 22:00 horas. Outros horários podem ser
oferecidos, desde que ocorra demonstração de interesse por
parte dos associados e disponibilidade do campo.
11.7 – NATAÇÃO:

Treinamento para associados da equipe de competição da
AABB-Rio, de 3ª às 6ª feiras, de 14:00 às 16:30 horas. Associados interessados em participar da equipe, podem se apresentar
no horário acima, à profa. Virgínia Pedrosa.
11.8 – RECREAÇÃO INFANTIL:
Atividade desenvolvida em conjunto com os Departamentos Cultural e Social, no piso preto, aos domingos, de 13:00 às
16:00 horas.
11.9 – SINUCA:
O Salão de Sinuca está à disposição dos associados, de 3ª
feiras aos domingos, no horário de 09:00 às 22:00 horas.
11.10 – SQUASH:
Diariamente, de 07:00 às 22:00 horas, de acordo com a
ordem de chegada ao clube e observando o Regulamento de
Utilização das Quadras.
11.11 – TÊNIS:
Diariamente, de 07:00 às 22:00 horas, de acordo com a
ordem de chegada ao clube e observando o Regulamento de
Utilização das Quadras.
11.12 – VOLEIBOL:
Recreação para associados e seus convidados, no complexo desportivo, na quadra II, às 4ª e 6ª feiras, de 10:00 às 13:00
horas, e na quadra III, às 4ª e 6ª feiras, de 20:00 às 22:00 horas.
Outros horários podem ser oferecidos, desde que ocorra a
demonstração de interesse por parte de associados e disponibilidade de quadras.
11.13 – XADREZ:
Prática de associados e seus convidados, no Espaço do
Xadrez, na sala localizada acima da Barbearia Masculina, nas 3ª e
5ª feiras, de 14:00 às 21:00 horas.

Informações no Departamento de Esportes:
E-mail: aabb-detec@aabb-rio.com.br • Fones: 2274-4350 ou 2274-4722 (ramal 436), após as 13 horas.
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V

ARIEDADES • Por Faustino Vicente (*)

7Ms NA GESTÃO PÚBLICA
Publicado pela imprensa e disponível na Internet, o nosso artigo – A Bola e
a Escola - de março de 2011, faz referência “a voz rouca das ruas” que, embora
aparentemente inaudível, ecoou com ensurdecedores decibéis nos Gabinetes de
todos os políticos do Brasil e nos quatro
cantos do planeta.
A causa raiz das manifestações de
junho encontra-se no distanciamento
da classe política em relação à sociedade
civil, principalmente das necessidades
básicas das pessoas de menor poder
aquisitivo.
Mais do que fisicamente, parte dos
políticos se afastaram mesmo, foi dos
princípios da ética, da justiça, do bom
senso e da igualdade social.
Noticiários sobre corrupção, impunidade e mordomias extensivas aos
familiares de alguns políticos, aumentaram
a indignação popular.
O fato, politicamente correto, de
receber as lideranças dos manifestantes

e reconhecer como legítimas as reivindicações, foi uma confissão explicita que
a gestão pública não tem sido pró-ativa.
Objetivando estancar o “sangramento social” que escorria pelas principais
avenidas do país, os governantes divulgaram medidas emergenciais que, sem
debate prévio, provocaram reações das
mais variadas vertentes.
Baixo crescimento do PIB, pressão
inflacionária, Copa do Mundo e eleições
de 2014 sinalizam “previsão atmosférica”
que exigirá, da classe política, exemplar
competência gerencial nos gastos públicos
e conduta moral impecável.
Não nos iludamos, vivemos novos
tempos.
A “oxigenação” da Gestão Pública
somente provocará excelência nos serviços que disponibiliza se, obrigatoriamente,
investir com eficácia em cada um dos
fatores dos 7Ms; mercado (povo), mão
de obra (servidores do público), método,
material, máquinas (aparelhos e equipa-

mentos) meio ambiente (infrainstrutora)
e melhoria continuada (avaliação de
resultados)
O resgate da credibilidade passa pela reforma política, que deve ser
executada pela sociedade civil e não
pela classe política, decretando o fim da
reeleição, sensível diminuição do número
de parlamentares (federais, estaduais e
municipais) e da profunda redução, das
centenas de milhares de cargos comissionados espalhados pelo país.
Nas prefeituras, por exemplo, somente os Secretários Municipais deveriam
ser comissionados.
Cargo eletivo deve ser missão...
transitória.
(*) Faustino Vicente – Colaborador
da Revista da AABB, Consultor de
Empresas e de Órgãos Públicos,
Professor e Advogado – faustino.
vicente@uol.com.br – Jundiaí (Terra da
Uva) – São Paulo
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URSOS E SERVIÇOS

BASQUETEBOL
Centro de Treinamento K-Esportes
3ª e 5ª feira – 18:30 às 19:30h.
Informações:
Kepler – 7820-5517 / Ana Lúcia – 9944-3193.
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: 8796-8788(Daniel) –
7964-8660 (Diana) - www.kineret.com.br
CANTO CORAL - Curso gratuito
AABB-Rio 3ª feiras - 19:30 às 21:00h
Informação: Sr. Antonio Fontinha - 2541-7813
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 / 9869-6161 (Cristiano)
FUTEBOL DE SALÃO – FUTSAL
Centro de Treinamento K-Esportes
3ª e 5ª feira
14 às 15h. (A partir de 10 anos)
17:30 às 18:30 (De 04 a 07 anos)
18:30 às 19:30 (De 06 a 09 anos)
4ª e 6 ª feira
14 às 15h. (A partir de 10 anos - Feminino)
17:30 às 18:30 (A partir de 10 anos - Feminino)
18:30 às 19:30 (De 10 a 15 anos)
Informações: Kepler – 7820-5517
Ana Lúcia – 9944-3193.
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.: 9974-5906 /
2285-76S2 / 2274-4722 (Ramal 442).
HIDROGINÁSTICA
FFS Eventos Esportivos Ltda.
3ª a 6ª feira - 07:00 às 07:50h. / 11:30 às 12:20h.
Informações: Fábio - Tel.: 7896-8091
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.: 91520935 / 2274-4722 (Ramal 436).
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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)
7703-5773 (Leda) / 9764-3317 (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)
3405-5155/8807-0271 (Isabel).
SQUASH
M&R Fitness Eventos Esportivos e Prescrição
de Exercícios Ltda.
3ª a 6ª feira – 07 às 10h. e 18 às 22h.
Informação: Sérgio Zaccaro – 9822-4496.
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.
Sábado
09h. Aula para graduados (a partir da faixa
Vermelha)
11h. Treinamento da Equipe de Demonstração.
13h.Treinamento da Equipe de Competição.

TÊNIS
M&R Fitness Eventos Esportivos e Prescrição
de Exercícios Ltda.
2x na Semana com 02 aulas de 30min.
Informações: Hatteros - 8544-5555
Fiuza - 8888-3026 / Guilherme - 8899-6775
Norma - 9614-2441 / Rogério - 9782-9527.
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:
2274-4722 ramal 436 / Rafael: 8296-1981.
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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CLUBE TURISMO ICARAÍ
R. Cel. Moreira César, 229 loja 216
Icaraí - Niterói - Tel.: (21) 3674-3008

Desconto de 5% para os associados
da AABB-Rio nos pacotes
nacionais e internacionais.

