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Resgatando uma dívida que se arrastava por longos anos, mais precisamente 5 décadas e 9 meses, a AABB-Rio vai
abrir o portão de acesso ao espaço que
deu origem ao bonito Parque de Recreação Infantil, preparado para uso da comunidade local. A obra, realizada de acordo
com os parâmetros estabelecidos pela
Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, tem como finalidade principal
o cumprimento da obrigação celebrada,
em 6/11/1953, de conformidade com o
termo de cessão de uso do terreno onde
está edificada a sede social da Associação.
	Retornando no tempo, o Rio de
Janeiro era a capital do País, governada
pelo prefeito do Distrito Federal, Coronel Dulcídio Espírito Santo Cardoso que
recebeu em seu gabinete o Sr. Cídio da
Silveira Carneiro, presidente em exercício
da AABB, para o solene ato de assinatura
do termo de cessão, de conformidade
com a Lei nº 770, de 24/04/1953. Entre
as condições estabelecidas, a cláusula primeira definia que a AABB ficava obrigada
a “construir e manter por sua conta, em
área anexa ao seu conjunto privativo,
parque de recreação infantil com todos
os requisitos modernos, para uso público
e gratuito”.
	Ao receber a Notificação do Estado, em 23/02/2012, a Diretoria Administrativa da AABB tratou com prioridade
a exigência procurando o entendimento

com as autoridades. De início, os Presidentes do Conselho Deliberativo e do
Conselho Fiscal tomaram conhecimento
da situação e, juntamente com o Presidente do Conselho de Administração,
agendaram uma visita até à Secretaria
do Estado para definir as primeiras providências relacionadas com a solução da
pendência.
	Assumimos a responsabilidade
para solucionar o problema e deparamos
com as primeiras grandes dificuldades: o
local a ser nomeado e o dinheiro para
cobrir as despesas. Nosso orçamento
não previa a reserva para a obra, mas
sentimos a necessidade de promover
uma engenharia financeira para resolver
a situação. Contratamos as arquitetas
Sandra Badaró e Aline Mesquita Brettas
para preparar um projeto baseado no
espaço ao lado do muro do Clube Monte
Líbano, que não foi aceito pelos fiscais estaduais, sob a alegação de que o parquinho deveria ser ao ar livre, sem qualquer
cobertura do sol, sendo concedido um
novo prazo.
Novas plantas foram produzidas,
agora elegendo o espaço entre a Biblioteca e o campo de futebol soçaite, onde
se situava a antiga entrada de serviço,
avançando em pequena parte da biblioteca, em torno de 50 metros quadrados,
para a colocação da nova entrada e nos
150 metros quadrados restantes para

a construção do parquinho. Submetido
à fiscalização da Secretaria estadual, o
projeto foi aprovado e liberado para
execução. Enquanto isso, foi promovida a
concorrência para a escolha do engenheiro para tocar a obra, sendo contratada a
empresa Prado Soares Engenharia Ltda,
que apresentou a proposta mais adequada à situação.
	A obra foi tocada com presteza
e grande sentido de profissionalismo, incluindo-se a participação dos funcionários
da Casa, o que só se poderia concluir
num bom resultado. As crianças de até
8 anos terão um belo espaço para seu
lazer.
Uma placa foi fixada no muro
interno com a seguinte mensagem:
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO – Secretaria de Planejamento e
Gestão – Em parceria com a AABB-Rio
– ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO
DO BRASIL – Rio – Oferece à população
para uso público e gratuito, este Parque
de Recreação Infantil, em funcionamento
de terça a domingo, no horário de 9:00
às 17:00 horas. Indicado para crianças até
8 anos e seus acompanhantes.
Nosso agradecimento aos que
colaboraram com mais essa jornada, um
abraço a todos os demais e até a próxima
oportunidade.
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 SAUBERBRONN DE 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

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 Social:
JULIO KAYAT
social@aabb-rio.com.br
Vice-Presidente Esportivo:
RAIMUNDO NONATO DE AZEVEDO
vpesportivo@aabb-rio.com.br
Vice-Presidente do Patrimônio:
JOÃO JOSÉ PEREIRA – Sede
PAULO CUEVAS COUTO JÚNIOR – Itanhangá
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

NOSSA CAPA
A AABB programou e cumpriu que
o carnaval deste ano seria quente.
No sábado, 9 a tradicional feijoada,
com as mulatas curvilíneas conseguiram levar ao delírio o salão lotado,
sambando e abraçando cada folião
e posando para as fotos da posteridade. Depois veio a terça-feira
gorda quando as crianças de até
14 anos brilharam na passarela do
salão de granito, mostrando suas
fantasias e ganhando aplausos e
prêmios por suas performances. Fotos de Carlos Cardoso.
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02
Sábado

19:30 / 23:30
Melhor grupo boêmio do
Leblon: “Telhado Branco”.

17
Domingo

Salão Granito

03
Domingo

13:00 / 17:00
Lúcia Gimenez, uma voz
feminina na AABB.

06

Bingo social, teste sua sorte.

Quarta

Salão Galeria

08

19:00 / 23:00

Sexta

Noite da Seresta e MPB: cante e
encante.
Salão Galeria

09
Sábado

20:00 / 24:00
Botequim do samba com
Paulo Costa.
Salão Granito

10
Domingo

13:00 / 17:00
Nelson Laranjeiras e as Meninas,
tarde dançante.
Pérgula da Piscina

15
Sexta

21:00 / 01:00
Baile de Aniversariantes ao som
da banda STATUS com sorteio
de prêmios!
Salão Nobre

TIM DA VIOLA o melhor da
MPB.
Pérgula da Piscina

20
Quarta

15:00 / 17:00
Venha ganhar prêmios e fazer
amizades. Bingo Social
Salão Galeria

Pérgula da Piscina

15:00 / 17:00

13:00 / 17:00

22
Sexta

21:00 / 01:00
Flashback em uma NOITE
CIGANA com o DJ CARLOS
ELOY. Venha caracterizado e
concorra a prêmios!
Salão Margarida

24
Domingo

13:00 / 17:00
Venha passar bons momentos ao
som de RICARDO MAGNO.
Pérgula da Piscina

31

13:00 / 17:00

Páscoa feliz é na AABB.Venha
Domingo fazer parte de uma programação
especial ao som de Jorge Luiz
com a presença do coelhinho distribuindo
ovinhos para criançada.
Pérgula da Piscina

AGENDA 2013

Você, associado da AABB-Rio, está convidado a visitar a nossa Secretaria e ganhar uma
AGENDA AABB-RIO 2013, criada pela LL
Divulgação. Para isso basta atualizar o cadastro,
informando o seu endereço eletrônico com
sua senha. Com essa atitude você poderá acessar o nosso
site (www.aabb-rio.com.br) e obter informações on-line, inclusive
reservar salões do Clube, quadras de esportes, churrasqueiras e
outros benefícios.
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No desfile das crianças:
EMÍLIAS, BRUXOS, HUCK E ATÉ UM PADRE
A diversidade das fantasias apresentadas no desfile infantil, realizado na
passarela montada no Salão de Granito,
na terça feira de carnaval, foi o ponto
dominante da festa carnavalesca das
crianças. Durante toda a tarde, no palco ao lado do bar da piscina, a banda
liderada pelo maestro Luizinho Santos
tocava os sucessos carnavalescos para
animar os pequenos foliões.
Diante dos brilhos nos olhos das
mamães e papais que acompanhavam
deslumbrados e inquietos os movimentos
de cada personagem criados para ganhar
os prêmios oferecidos pela AABB e expostos no hall de entrada da sede social.
Na voz possante do Mestre de
Cerimônias, João José Pereira, foi anunciado o início do desfile frente às atentas
observações do Júri constituído pelas as-

Meninas Vitoriosas:

sociadas Nilza Chaves Farias, Sônia Maria
Miranda, Renata Lima, Neide Barcellos
e Nadya Vigianna. Em primeiro lugar, as
meninas nas categorias de 2 a 8 e de 9
a 14 anos. Passaram Odaliscas, Emílias,
Narizinho, Rainhas, Havaianas, Princesas, Colombinas, Mary Poppins e até
Enfermeira entre outras personagens,
receberam os aplausos da plateia.
Posteriormente, chegou a vez dos
meninos de 2 a 8 e de 9 a 14 anos, e surgiram o Palhaço, o Hulk, dois Hary Potter, o
Capitão América, o Lobo Mau, o Vampiro,
o Woody Toy Story, o Pablo, o Homem
Aranha, o Leão da África e, pasmem, além
de outros mais, um Malandro Carioca
passista, e até um Padre benzendo a todos.
Um intervalo pedido pelos jurados
e na volta o resultado dos vencedores
com os seus respectivos prêmios:

• Alice (Emília) – Boneca Tagarela;
• Bianca (Odalisca Azul) – Boneca Jardim;
• Geovana (Pedrita) – Carrinho de Bebê;
• Cora (Joaninha) – Galinha Pintadinha;
• Camila (Colombina) – Boneca Frutinha;
• Milena (Enfermeira) – Jogo Princesas;
• Laura (Mary Poppins) – Princesas.
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Meninos Vitoriosos:

• Matheus (Palhaço) – Caminhão;
• Enrico (Mico) – Bateria;
• Bernardo (Alex-Madagascar) – Mini Mecânico;
• Pedro (Hulk) - Boneco;
• Luís Felipe (Padre) – Brinquedo Moto;
• André (Malandro Carioca) – Pista de corrida;
• Renan (Homem Aranha) – Jogo de Boliche.
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OS VENCEDORES

André (Malandro Carioca)
– Pista de carros

Matheus (Palhaço) –
Brinquedo Caminhão

Geovana (Pedrita) –
Carrinho de Bebê

Enrico (Mico) – Bateria da
Banda

Renan (Homem Aranha) –
Brinquedo Boliche

Bianca (Odalisca Azul) –
Boneca Jardim

Luís Felipe (Padre) –
Brinquedo Moto

Camila (Colombina) –
Boneca Frutinha

Cora (Joaninha) – Galinha
Pintadinha

Pedro (Hulk) - Boneco

Milena (Enfermeira) –
Jogo Princesas

Bernardo (Alex
Madagascar) – MiniMecânico

Laura (Mary Poppins) –
Pintura Princesas

Alice (Emília) – Boneca Tagarela;
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REINALDO
70 ANOS

Nosso presidente Reinaldo Batista Ribeiro completou suas 70 primaveras, no dia
10/01/2013. O aniversariante
viajou com a família para a Europa, tendo visitado o santuário de Nossa Senhora de Fátima,
em Portugal, onde foi cumprir uma promessa pelas graças
alcançadas no ano que passou. Parabéns presidente!

MARCELO NASCEU!!!
Veio ao mundo, às 17,35h, do dia 18 de fevereiro de
2013, o querido MARCELO MALHEIROS KAYAT, filho dos
associados RICARDO E ANA MALHEIROS KAYAT.
Marcelo é o segundo netinho do Vice-Presidente Social
JULIO KAYAT e de sua esposa LIA, que esbanjam toda a alegria
por este bendito nascimento.
Com os mais ardentes votos de um futuro promissor,
desejamos muitas felicidades a toda a família.

ANIVERSÁRIO DE
D. ANGÉLICA
No dia 01/02/2013 a associada Angélica Brandão
Costa festejou seus 93 anos de idade e no sábado, dia
02/02/2013, recebeu muitos beijos e abraços de familiares e
amigos, como Odali Cardoso, que com ela aparece na foto.
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Feijoada
confirmou ser a
grande atração
do carnaval
Um dos grandes momentos do
Carnaval, na programação da AABB-Rio,
é a “Feijoada Carnavalesca”, que este ano
teve como grande atração um “open bar”
montado na passarela superior, onde os
“barmen” serviram variados “drinks” de
frutas da época, constituindo-se em mais
um “mix”, provado e aprovado pelos
associados presentes.
Com o Salão Nobre lotado, valeu
o anexo onde foram instaladas as panelas
borbulhantes da gostosa feijoada “self
service”, antes, porém, o serviço de um
caldinho quente com torresmo preparado por mestre Veras. Tudo fluindo no
compasso desejado desde a distribuição
dos chopes e refrigerantes geladíssimos
para amenizar o calor dos movimentos
exigidos pelos sambas e marchas executados pela banda de Roberto Mendes.
E um burburinho inusitado marcou
a chegada das mulatas e de um passista
no salão da festa, acompanhados do professor de dança Cristiano Salgado. Marcando o compasso da música, mostrando
sensualidade no rebolar nas coreografias
ensaiadas, elas foram tomando conta da
situação e do corre-corre por um melhor
posicionamento, tanto dos homens como
das mulheres, a procura de uma foto de
recordação desse momento especial.
O show das belas dançarinas, de
suntuosas e bem delineadas curvas
corporal, foi apoteótico para os carnavalescos que abraçaram as sambistas das
Escolas de Samba do Rio e arriscaram uns
compassos com o passista, dando vazão
aos seus sonhos e satisfazendo seus egos.
A Diretoria da AABB-Rio prestigiou
o evento e reserva um preito de louvor ao
nosso Vice Presidente Social Júlio Kaiate,
pelo desprendimento e a força de vontade
em enfrentar os problemas de saúde pelos
quais vem passando, e roga muitas orações
para que ele os supere e continue nos
oferecendo esses momentos de alegria.
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nformes do Conselho Fiscal

Parecer do CONSELHO FISCAL AABB - Rio
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DO EXERCÍCIO DE 2012
O Conselho Fiscal, no uso das suas
atribuições estatutárias, apresenta suas
considerações sobre o Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2012 e a
Demonstração das Contas de Resultado
acumuladas no final do mesmo exercício.
1. RECEITAS
A AABB-Rio arrecadou em suas diversas modalidades de receitas, em 2012, R$
7.612.546,30 que significou um aumento de
10,83% do alcançado no exercício anterior.
As provenientes das contribuições sociais
elevaram-se em R$527.099,24 (+10,19%).
As receitas de Cessão e Uso de Dependências foram as que apresentaram maior
variação relativa, correspondendo a 48,17%
do valor obtido em 2011. A Previsão orçamentária para o exercício situava as receitas
em R$7.519.146,17, tendo sido, portanto,
excedida em R$93.400,13 (+1,24%).
2. DESPESAS
As despesas ocorridas no período
atingiram R$7.615.241,38, significando aumento de 14,85%, das realizadas em 2011.
As Despesas Operacionais que atingiram

R$5.878.764,00 foram as que impactaram mais acentuadamente os dispêndios,
representando R$974.945,54 a mais das
incorridas no exercício anterior (+19,88%).
3. DO RESULTADO
O Patrimônio Social do Clube apresentou um déficit de R$2.695,08 no exercício de 2012, enquanto que no exercício
anterior foi registrado um superávit de
R$168.608,50.
4. DO DISPONÍVEL
O saldo das disponibilidades que se
transfere para o exercício de 2013, situouse em R$ 600.631,71
5. DO ATIVO IMOBILIZADO
Os reajustes efetuados no Ativo
Imobilizado, resultantes de reclassificações
contábeis levadas a efeito no segundo
semestre de 2012, relativos a despesas de
manutenção e obras ocorridas até junho
daquele ano foram examinados pelo Conselho Fiscal e correspondem, adequadamente, às disposições recomendadas nos
dispositivos assinalados no demonstrativo
contábil sob análise.
6. CONCLUSÃO
6.1 Levadas em conta as observa-

ções constantes deste Parecer e por não
terem sido encontradas ocorrências que
acarretassem efeitos em nossa apreciação,
quer nos registros contábeis, quer nos
documentos por nós examinados que
deram origem ao Balanço Patrimonial e a
Demonstração das Contas de Resultado
acumuladas no exercício de 2012, elaborados pela Administração, consideramos tais
documentos como passíveis de aprovação.
6.2 O presente Parecer não substitui
o Relatório que será elaborado por este
Conselho Fiscal e submetido ao Conselho
Deliberativo para apreciação e decisão
até o mês de maio próximo, conforme
disposição contida no § 1º do Art. 22 do
Estatuto da AABB-RIO.
Rio de Janeiro (RJ), 15 de março de 2013
Mário Fernando Engelke - Presidente
Conselheiros Efetivos
Adolpho S. de Salles - Nelson Bomfim
Ribeiro - Osmar Costa Beck - Sérgio S.
Muniz
Representante do Banco do Brasil:
Danielle B. Estrela
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Entregue ao público moderno
parquinho infantil

Engenheiro Moacyr ladeado pelas arquitetas Sandra e Aline com o presidente Reinaldo

Foi concluída, no final de fevereiro, a
obra que originou o Parque Infantil entregue ao público da comunidade, com a qual
a AABB cumpriu uma obrigação contraída
com o Estado em troca da cessão de uso
do terreno onde está localizada a sede
social.
A obra realizada com traços de
modernidade, leva em conta o uso por
crianças de 1 a 8 anos, foi concebida pelo
engenheiro Moacyr Soares, representante
da empresa contratada, e pelas arquitetas
Sandra Badaró e Aline Mesquita Brettas e
contou na execução com a mão de obra
de funcionários da AABB.
OBRA ECONÔMICA
“Uma das maiores preocupações
que tivemos foi manter estreita coordenação com o engenheiro Moacyr, no sentido
de efetuar o máximo aproveitamento do
material que se encontrava na edificação
que foi demolida”, disse-nos a arquiteta
Sandra. “Assim pudemos utilizar tijolos
de vidro, adaptamos portas e portão que
existiam e utilizamos outros materiais, sem
desperdício”, comentou a arquiteta.
“Outro ganho de grande significância
foi a compra dos pisos e das paredes com
o material popularmente chamado de
“canjiquinha”. Após exaustivas pesquisas,
14 - Março - 13

conseguimos adquirir a preços de revendedor em feira”, disse Sandra e arrematou
“não podemos esquecer que contamos
com a mão de obra do funcionário da
AABB, formada por uma equipe que
desconhecíamos da sua competência, do
conhecimento técnico em várias atividades
e da disposição para o trabalho. O que foi
fundamental para a conclusão da obra”.
Aline contou que com a orientação
do engenheiro e das arquitetas a equipe
de manutenção da AABB mostrou um
grande potencial quanto à concretização
dos desenhos no muro interno e na colocação das “canjiquinhas” nas paredes. “A
beleza da obra fornece à criança um olhar
de encantamento e de prazer no ambiente
dos seus brinquedos”, disse a arquiteta e
concluiu “o material usado nas paredes
não precisa de pintura constante para se
manter nova. Sua manutenção é eterna e
isso já é uma economia de grande monta”.
EDIFICAÇÃO ESTÁVEL
“Ao iniciarmos a obra, surgiu uma
dúvida com relação à segurança do prédio edificado onde funciona a biblioteca,
pelo fato de que algumas rachaduras
apareceram no piso. Fizemos a análise e
verificamos que o piso sofre essa queda
em virtude da acomodação do terreno em

Funcionários da AABB, da equipe de manutenção

vários trechos. Porém, as fundações estão
resistentes e exibem segurança em toda a
área construída no espaço dos fundos da
sede.” Falou o engenheiro Moacyr.
“Foi uma obra dentro das possibilidades do Clube, mas concretizada com
muito carinho e dedicação de parte dos
operários e das arquitetas e que entregamos com o acréscimo de novo balcão
de recepção ao lado da biblioteca, um
corredor arejado com as paredes cobertas pelas “canjiquinhas” que não precisam
manutenção de pinturas; o muro na divisa
com o campo de futebol foi coberto por
combogó para permitir boa ventilação;
tudo realizado como o máximo aproveitamento de material já existente e sem
desperdícios”.
Para finalizar, disse Moacyr: “criamos
um belo espaço de lazer para as crianças e
uma melhoria visual da entrada de serviço
que poderá de agora para sempre ser
chamada de segunda entrada principal do
Clube”.
O FUNCIONAMENTO
Os brinquedos do Parquinho Infantil deverão ser utilizados por crianças
de 1 a 8 anos, trazidas por responsáveis,
no período de terça-feira a domingo, no
horário de 9:00 às 17:00h. A abertura, o
fechamento e a manutenção do Parque
ficarão a cargo da AABB.

Presidente Reinaldo, Moacyr, Sandra e Aline
ao lado da placa sinalizando o novo espaço

V

ariedades • Por Faustino Vicente (*)

Desafio da GESTÃO PÚBLICA
“Estudo sobre a carga tributária/
PIB x IDH”, desenvolvido pelo Instituto
Brasileiro de Planejamento Tributário,
nos mostra uma desconfortável realidade: entre os 30 países com maior carga
tributária, o Brasil é o que proporciona
o pior retorno da qualidade de serviços
à população.”
Essa realidade nos leva a crer que
o maior desafio dos Prefeitos, não se
encontra na realização das promessas de
campanha, mas na capacidade gerencial
de baixar o elevado custeio da máquina
pública, pois embora reconheçamos que
existam ilhas de excelência, ainda “surfamos” num oceano de serviços públicos
que deixam muito a desejar.
Não devemos esquecer que o
mundo está em crise, que há cerca de
200 milhões de desempregados no planeta, países superendividados, pessoas
passando fome e prefeituras brasileiras
com seus orçamentos comprometidos
com despesas gerais, inibindo investimentos em infraestrutura.
Que no planejamento estratégico
da Prefeitura, os planos de ação, para
melhorar a qualidade – adequação ao
uso com satisfação do contribuinte -, aumentar a produtividade – produzir cada
vez mais e melhor, com cada vez menos
(menos tudo) e reduzir, sistematicamente,
os custos fixos, tenham prioridade Zero.
O sinal de alerta para a classe política tem eco milenar, pois nos leva ao
Império Romano, o mais badalado da
história da humanidade, e ao célebre Cícero (106-43 A.C.) – filósofo, advogado,
escritor, político e o maior orador roma-

A

dministração

Taxas das quadras de
esportes a partir de 1º
de março de 2013
Os reajustes dos aluguéis das
quadras de esportes do Clube, a partir de 1º de março, são os seguintes:

no. “Temos que equilibrar o orçamento,
proteger o tesouro, combater a usura
e reduzir a burocracia. Caso contrário,
afundaremos todos.”
O primeiro passo, para aumentar a
produtividade, deve ser a eliminação do excesso de burocracia que, além de oneroso
e gerar morosidade, tem se mostrado ineficaz no combate à corrupção e às fraudes.
Para que os servidores públicos colaborem com o projeto sobre redução de
custos e as metas sejam plenamente atingidas, é de fundamental importância que
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores demonstrem que estão
comprometidos, sendo exemplos.
Encerramos com a frase de Peter
Drucker (1909-2005), um dos maiores
pensadores em gestão organizacional:
“Não existem países subdesenvolvidos.
Existem países subadministrados”.
(*) Faustino Vicente – Professor,
Consultor de Empresas e de Órgãos
Públicos e Advogado; colaborador da
Revista AABB – e-mail: faustino.vicente@uol.com.br – Jundiaí (Terra da Uva)
– São Paulo - Brasil.

1. Quadras do complexo esportivo - Taxa individual convidado
até as 18:00h = R$ 15,00 a hora;
após as 18:00h = R$ 20,00 a hora;
Empresas, instituições etc. R$ 200,00
a hora.
2. Campo de futebol soçaite
- Taxa individual convidado até as
18:00h = R$ 20,00 a hora; após as
18:00h = R$ 25,00 a hora; Empresas,
instituições etc. R$ 300,00 a hora.
3. Ginásio Esportivo - Taxa
individual convidado até as 18:00h =
R$ 15,00 a hora; após as 18:00h =
R$ 20,00 a hora; Empresas, instituições etc. R$ 600,00 a hora.
4. Quadras de Tênis - Taxa
individual convidado = R$ 40,00 a
hora; Taxa de luz após as 18:00h Sócio = R$ 6,00 a hora; Convidado R$
15,00 a hora; Empresas, instituições
etc. = R$ 150,00 a hora;
5. Quadras de Squash - Taxa
individual convidado = R$ 30,00 a
hora; Empresas, instituições etc. = R$
80,00 a hora.
6. Salão de Sinuca - Taxa individual convidado = R$ 20,00 até
3 horas.
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Livros Novos
FICÇÃO.......................................................................................................................
EU E VOCÊ - Niccolo Ammanoti
UM MUNDO BRILHANTE - T. Greenwood
PROFUNDAMENTE SUA - Sylvia Day
ALERTA FINAL - Lee Child
O PRÍNCIPE DA NÉVOA - Carlos Ruiz Zafon
SERENA - Ian Mcewan
O ESCOLHIDO - San Bourne
O ENIGMA DE JEFFERSON - Steve Berry
AS VANTAGENS DE SER INVISÍVEL - Stephen Chbosky
FORA DAS SOMBRAS - Jason Wallace

NÃO-FICÇÃO....................................................................................................
CRIANÇAS FRANCESAS NÃO FAZEM MANHA - Pamela Druckerman
MANUAL DOS JOVENS ESTRESSADOS - Augusto Cury
DEZESSEIS LUAS - Margarete Peterson
NÃO POSSO ME APAIXONAR - Bella Andre
TRÊS HISTÓRIAS UM DESTINO - R. R. Soares
MINHA VIDA EM OUTRA VIDA - Jenny Cockell
OH! DÚVIDA CRUEL - Priscila Arica Velloso
EMPRESAS FEITAS PARA SERVIR - Dan J. Sanders
CHICO BASTOS: O PESCADOR - Willy Cesar
OS COLEGAS DE ANNE FRANK - Theo Coster

INFANTO-JUVENIL................................................................................................
O GAROTO VERDE - Toni Brandão
MACHADO E JUCA - Luiz Antonio Aguiar
UM FURO NO MUNDO - Tiago de Melo Andrade
FOI ASSIM... - Bartolomeu Campos de Queirós
PALAVRINHA OU PALAVRÃO? - Karin Sá Rego
DADÁ DORDANDO O CANGAÇO - Lia Zatz
ESTELA CONTA ESTRELAS - Hubert Schirnecck
AS CRÔNICAS DE KANE 2: O TRONO DE FOGO: - Rick Riordan
VIROU BICHO! - Ernani Ssó
A ÁFRICA, MEU PEQUENO CHAKA... - Marie Sellier
16 - Março - 13
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“Recomendamos a leitura dos livros
abaixo que fazem parte de nosso acervo”
COMO SER
MULHER.
Cailtlin Moran
Em como ser
mulher, a jornalista
responde perguntas
que mulheres
modernas no
mundo todo
estão fazendo.
Uma narrativa muito divertida que se
inicia em seu aniversário de 13 anos, a
autora fala sobre adolescência, trabalho,
machismo, relacionamento, amor, sexo,
peso, maternidade, moda e modelos de
comportamento, sempre com um olhar
crítico sem perder o bom humor.
HUCK.
Janet Elder
Huck é uma
história
emocionante
de uma família
americana que, em
meio a uma grave
doença da mãe,
e em virtude dos
insistentes pedidos
do filho, decide adorar um cachorro
para animar e consolar nos momentos
tristes. Passado um tempo, a família já
recuperada sai de férias deixando Huck
com vizinhos. O cão foge e a partir daí
começa uma busca incansável pelo cão.
Emocionado o leitor não vai conseguir
parar de ler.
O MAPA DO
TERRITÓRIO.
Michel
Houellebercq
Se o protagonista
deste romance
fosse contar sua
história, começaria
falando de um
boiler enguiçado,
ou de seu pai.
Evocaria Olga, ou como ajudou um
comissário a agarrar um assassino. Mas
no fim da vida, nada restou a Jed, apenas
murmúrios. Assim é este romance,
repleto de sutileza e ironia.
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KEPLER ALVES
BORGES

PÁSCOA, O QUE É?
Para os judeus, significa a libertação da escravidão no
Egito que durou 430 anos, conforme capítulo 12 de Êxodo,
versículo 40. No verso 14 do mesmo capítulo, Deus fala a
Moisés que o memorial da Páscoa deveria ser celebrado
perpetuamente por todas as gerações, por isso, os judeus
do passado e do presente comemoram a data. Conforme a
narrativa bíblica, os elementos para a celebração deveriam
ser: pão sem fermento, representando o sustento de Deus
ao povo durante a peregrinação no deserto e ervas amargas,
significando o sofrimento dos judeus enquanto cativos no
Egito. Interessante destacar que não havia na comemoração
ovo de Páscoa, coelhinho e outros elementos usados hoje;
não sabemos de onde surgiu esta ideia não muito feliz, pois
adultera totalmente o sentido da Páscoa, tornando-a uma
festa comercial. A Páscoa tem relação direta com a morte
e ressurreição de Cristo. Segundo o relato do Evangelho
de Lucas, capítulos 22 a 24, a morte e ressurreição de Jesus
ocorreu durante esta festa, por isso, nós cristãos devemos
nos valer da ocasião para agradecer e exaltar a Cristo por
sua ressurreição que nos assegurou a Salvação eterna. Aleluia!
Cristo ressuscitou!
(*) Associado e colaborador da Revista.

r
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ISENÇÃO DE JÓIAS
O Conselho Deliberativo, em sua última reunião, apreciou
e aprovou a proposta do Conselho de Administração
sobre a isenção de cobrança de jóias para os novos sócios
comunitários. No entanto, essa vantagem só será atendida
até que o número de sócios comunitários se iguale ao de
sócios efetivos. Desse modo, na hipótese de o número de
sócios comunitários ultrapasse o número de sócios efetivos, aos novos pretendentes passará a ser cobrada a jóia
de 20 mensalidades sociais, vigentes na data da admissão.

Em sua edição nº 220, de
janeiro/2013, a Revista da AABB
publicou o último texto escrito e
assinado pelo nosso associado KEPLER ALVES BORGES, intitulado
“Setenta anos de Banco do Brasil”,
no qual ele concluía, deixando escapar um sinal de profunda
tristeza, a premonição: “Em 13 de março de 2013 completarei setenta anos de Casa e terei 89 anos de idade. Queira
Deus que eu chegue lá!”
Amigo do mais alto crédito, dr. Kepler, ainda jovem,
alistou-se no exército e como soldado integrou a Força
Expedicionária Brasileira (FEB) que foi para a Itália participar
das operações da segunda guerra mundial, juntamente com
as forças aliadas. Lá, como observador, viu fatos inéditos
acontecidos na retaguarda e na linha de frente do combate.
Ao retornar ao Brasil, com um olhar de testemunha, narrou
em detalhes simples e diretos, toda a operação dos pracinhas
nos campos da Itália, em seu livro “O Brasil na Guerra”, do
A. Coelho Branco Filho (Editor) (1947), que se encontra nos
arquivos de nossa Biblioteca.
No Banco do Brasil foi aprovado em concurso e tomou
posse, em 13/03/1943, como escriturário do Departamento
de Câmbio. Convocado pelo exército brasileiro embarcou
em 12/03/1944 para a Itália, com os pracinhas da FEB. Ao
retornar, reassumiu seu posto na Assistência Jurídica e, posteriormente, no Departamento Jurídico, da antiga CREAI, onde
se aposentou em 31/05/1973.
Além de sua atividade principal, a advocacia, que
desenvolvia em seu escritório no Centro da cidade, ele foi
conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, do Clube
Ginástico Português e, também, sócio titular da AABB-Rio,
desde 08/06/1943, passando à categoria de sócio proprietário
em janeiro de 1956.
Kepler faleceu no dia 6/02/2013, antes de completar 89
anos de idade, e foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério
de São João Batista, onde recebeu as últimas homenagens,
por parte de seu vasto círculo de amizades.
Que Deus o ilumine em sua nova morada!

ARISTEU PORTUGAL
NEVES FILHO
É com muita tristeza que registramos o falecimento
do associado ARISTEU PORTUGAL NEVES FILHO, ocorrido em nossa cidade no dia 21.02.2013. O ofício fúnebre foi
realizado no mesmo dia na capela “G”, do Cemitério do Caju,
onde seu corpo foi cremado.
Março - 13 - 19
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Realizações do Departamento Esportivo durante
o mês de fevereiro e divulgação dos próximos
eventos do mês de março de 2013

sportes

Notícias do Departamento de Esportes
DETEC
1 - BOLÃO DO CARIOCÃO:
O Campeonato Carioca foi
iniciado no dia 19 de janeiro, e o
Bolão do mesmo continua atraindo
um grande número de associados
que acompanham com interesse a
disputa da competição entre os clubes que compõem a elite do futebol do estado do Rio de Janeiro. Convidamos os associados para
ficarem atentos ao Bolão do Cariocão que teve seu início no segundo dia de realização do campeonato, em 20 de janeiro de 2013.
Cabe informar que convidados de associados podem
participar do Bolão, mas não têm direito à premiação, pois a
mesma é destinada exclusivamente aos associados da AABB-Rio.
Convem lembrar que o Regulamento do Bolão do Cariocão é o
mesmo adotado no Campeonato Brasileiro de 2012.
Entenda como funciona o Bolão da AABB-Rio:
• 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, no 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 10 minutos
antes do início dos primeiros jogos do respectivo domingo;
• O vencedor final será o associado (a) que somar o
maior número de pontos ao longo de todo o Cariocão.
O 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.
Em caso de empate, na rodada ou ao final do campeonato, haverá sorteio entre os participantes empatados.
Prêmio por rodada:
Uma pizza média ou, uma porção de calabresa ou, uma
porção de salgadinhos (seis unidades) + duas latas de refrigerantes ou duas latas de cervejas.
Prêmio ao final do Campeonato Estadual:
1º lugar = Camisa Polo do time do coração;
2º lugar = Bandeira do time do coração;
3º lugar = Bola de futebol.
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2 - BOLÃO DO
BRASILEIRÃO DE 2012:
A entrega da premiação dos vencedores do Bolão do Brasileirão de 2012
ocorreu no dia 24 de janeiDa esquerda para direita:
ro de 2013, contemplando
3° lugar – Gabriel Mendonça e
os três primeiros colocados
1° lugar – João Mendonça
respectivamente: João Mendonça, Júlio Kayat (Vice-Presidente Social) e Gabriel Mendonça.
3 – BASQUETEBOL:
Os “peladeiros” do basquetebol na
AABB-Rio terão oportunidade de participar
de várias competições programadas pelo
DETEC e organizadas pelo GVBAR - Grupo
de Veteranos de Basquetebol da AABB-Rio:
Março: SessenTorneio: para associados com 60 anos ou
mais;
Abril: comemoração pelos 17 anos de fundação do
GVBAR para os associados de todas as idades;
Maio: Torneio do 85º aniversário da AABB-Rio somente
para associados do clube;
Para maiores informações visite o blog:
http://gvbar.blogspot.com.br e acompanhe o informativo
semanal da AABB-Rio na internet;
Venha participar: terças e quintas-feiras, a partir das 20h ,
no ginásio da AABB-Rio.
4 - FUTSAL:
4.1 - UFSERJ (União de Futsal do Estado do
Rio de Janeiro):
As equipes AABB-Rio estão aproveitando a realização da Copa da UFSERJ para
complementar a preparação para as competições da FFSERJ (Federação de Futsal do Estado do Rio de
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Janeiro), mantendo a liderança da tabela nas categorias Sub-09,
Sub-13, Sub-15 e Sub-17, e na quarta colocação na categoria
Sub-11; categoria esta que ainda se encontra dentro da zona de
classificação para a próxima fase da competição. .
4.2 – MUNDIALITO DE FUTEBOL DE 7:

6 – JUNGLE
FIGHT
O maior evento
de MMA da América
Latina, mais uma vez
aconteceu no ginásio
da AABB-Rio em sua
edição de número 49.
Na próxima edição
da Revista da AABB
-Rio, o associado poderá conferir fotos e
maiores informações
sobre o evento.
Card do Evento na
AABB-Rio

Equipe da AABB-Rio

Os atletas da equipe de Futsal da AABB-Rio participarão
do Torneio Internacional de Futebol Infantil “Mundialito” na modalidade de Futebol-7, em Portugal e Espanha, respectivamente
nas localidades de Vila Real Santo António em Algarve-Portugal
e Ayamonte na Andaluzia-Espanha de 23 a 31 de Março.
Esta competição (Mundialito), se realiza desde 2007, em
Vila Real Santo António, sendo um evento internacional de
futebol infantil que integra cerca de 120 equipes de três faixas
etárias.
O Mundialito converteu-se no maior Torneio Internacional
de Futebol Infantil do mundo, do qual participam cerca de 5.000
jovens atletas de mais de 50 nacionalidades representando os
grandes clubes do futebol mundial, como por exemplo: Real
Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valência, Sevilha, Villareal,
Bétis Recreativo de Huelva, Porto, Benfica, Sporting de Lisboa,
Milan, Juventus, Inter de Milão, Ajax, Zénite, Spartak de Moscou,
Everton, Chelsea, Arsenal, Glasgow Rangers, Botafogo, Vasco
da Gama, Fluminense, Flamengo, América do México, Boca
Juniors, etc.
5 – SINUCA:
No período de 22 de
janeiro a 01 de
fevereiro do
corrente ano
foi realizado o
II Torneio de
Snooker na Regra Mista, com
a participação
de 16 atletas; o
Da esquerda para direita: José Sadala (Campeão),
Torneio se caLuizinho (vice-campeão), Marcelinho (3º lugar) e
racterizou pelo
Adélio (4º lugar).
elevado nível
técnico e a renhida disputa pelas primeiras colocações.

7 - LUTAS:
A academia de artes marciais Brazilian
Top Team, informa que retornou com as
aulas de Jiu-Jitsu infantil para crianças acima
de 4 anos (masculino e feminino). As aulas
ocorrem as 4ª e 6ª feiras, das 18:30 às 19:30
horas, na sala de lutas, sob orientação dos professores Gustavo
Sobral, Álvaro Oliveira ( Vavá ) e Pedro Duarte.
8 – TORNEIO INTERNO
DE TÊNIS DO 85º
ANIVERSÁRIO DA AABBRIO:
No período de 04 a 18
de maio próximo, será realizado o tradicional Torneio
de Aniversário da AABB-Rio. Este Torneio será disputado exclusivamente por
associados do clube, podendo participar do mesmo, todo sócio
ou sócia, a partir dos 12 anos de idade, independentemente do
nível técnico.
As inscrições estarão abertas no período de 1º de março a
28 de abril de 2013 e poderão ser feitas pelo próprio associado
nas fichas de inscrições afixadas no mural do tênis, situado entre
as quadras I e II.
As categorias em disputa estão relacionadas abaixo, devendo ser ressaltado que para que ocorra a competição, cada
categoria deverá ter o número mínimo de 08 participantes.
Simples Feminina;
Simples Masculina ¨A¨;
Simples Masculina ¨B¨;
Simples Masculina ¨C¨;
Dupla Feminina;
Dupla Mista;
Dupla Masculina ¨A¨;
Dupla Masculina ¨B¨;
Dupla Masculina ¨C¨.
Março - 13 - 21
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9 - TORNEIOS DE ANIVERSÁRIO DA AABB-RIO:
O Departamento Esportivo da AABB-Rio está com
as inscrições abertas para os Torneios de Aniversário da
AABB-Rio, em comemoração ao 85º ano da sua fundação.
As inscrições poderão ser efetivadas no período de 1º
de março a 28 de abril, na sala do DETEC, de 3ª às 6ª feiras,
no horário de 13:00 às 20:00 horas.
Os Torneios de Aniversário serão disputados no
período de 1º a 18 de maio, em horários da preferência da
maioria dos associados inscritos, nas seguintes modalidades
esportivas: Basquetebol, Futsal, Futebol Society, Squash e
Voleibol.
É importante ser enfatizado que os associados interessados, deverão formar suas próprias equipes, nomeando
um capitão para respectivamente representá-las junto ao
DETEC, para tratar de seus próprios interesses e receber
as necessárias informações.
Deve ser ressaltado que para a realização de um Torneio haverá a necessidade de que pelo menos três equipes
estejam organizadas.
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.

11 - PROGRAMAÇÃO PERMANENTE DO DETEC:
O Departamento de Esportes (DETEC), objetivando
motivar o maior número de associados para o salutar hábito da
prática rotineira de atividades físicas, divulga mais uma vez e de
forma resumida, a programação das atividades promovidas ou
supervisionadas pelo mesmo:
Deve ser enfatizado que no elenco de atividades que se
seguem, não estão relacionadas as atividades e cursos desenvolvidos pelas empresas terceirizadas.

10 – XADREZ:
Os enxadristas interessados em participar das aulas
do professor Rafael devem procurá-lo na Sala de Xadrez,
às terças e quartas feiras das 14:30 às 16:30 e quintas-feiras
das 14:30 ás 20:00 horas.
Aos sábados acontecem os treinamentos dos enxadristas da AABB-Rio das 15:00 às 19:00 e Torneios Abertos
das 19:00 às 21:30.
Durante o mês de março de 2013 estará sendo realizada aos sábados uma Oficina de Xadrez das 14:00 ás
15:30, sendo franqueada aos filhos dos associados, sendo
que a continuidade da Oficina (aulas) dependerá da adesão
e permanência das crianças interessadas.

4 - DANÇA SOLTA (FUNNY DANCE):
Prática para associados e seus convidados, programadas
pelos Departamentos Esportivo e Cultural, no Salão Margarida,
às 4ª feiras, de 19:30 às 20:30 horas.
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1 – BADMINTON:
Recreação para associados e seus convidados, na quadra I
do complexo desportivo, nas 3ª e 5ª feiras de 10:00 às 12:00
horas.
2 – BASQUETEBOL:
Recreação para associados e seus convidados no ginásio
de esportes, nas 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.
3 – CARTEADO:
O Salão de Carteado está à disposição dos associados,
de 3ª feiras aos domingos, no período de 09:00 às 22;00 horas.

5 – 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.
6 - FUTEBOL SOCIETY:
Recreação Máster (a partir de 50 anos), para associados e
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seus convidados, às 3ª e 5ª feiras, e sábados, de 07:00 às 11:00
horas.
7 – 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.
8 – 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.
9 – RECREAÇÃO INFANTIL:
Atividade desenvolvida em conjunto com os Departamentos Cultural e Social, no piso preto, aos domingos, de 13:00 às
16:00 horas.
10 – 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 – 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.
12 – 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.
13 – 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.
14 – 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 e aos sábados, de 15:00 às
19:00 horas.

Informações no Departamento de Esportes: E-mail: aabb-detec@aabb-rio.com.br
Fones: 2274-4350 ou 2274-4722 (ramal 436), após as 13:00 horas.
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V

ariedades • Por Aciléa Pinto da Cunha

GÊMEAS (II)
...E linda, conduzida pelo seu escolhido, Lauren entrou na Igreja e pronunciou com muita alegria o SIM para seu
agora marido.
Aí, os anos se passaram
e Laura se dedicou à
carreira de advogada. Lauren teve dois
filhos, os pais faleceram. Laura foi morar no exterior. E
então um dia
retornou e
Lauren, feliz,
chamou-a
para passar
uns dias em sua casa, pois ia levar a
filha para outro estado a fim de fazer
uma prova. E pronunciou as seguintes
palavras – cuide do meu marido! E entregou a casa e o marido para a irmã.
O resultado não foi outro. Numa noite
enluarada, Laura aparece com uma camisola transparente no quarto onde o

24 - Março - 13

cunhado dormia... Aproximou-se, e tudo
aconteceu. Foi algo imprevisto o resultado da noite romântica e da solidão a dois.
Porém, no dia seguinte, Lauren retornou.
E a vida continuou na mesma. Passados
alguns meses, Laura comunicou à irmã
que voltaria para o exterior, pois estava
grávida e teria um filho. De quem é?

Indagou Lauren, pois não viu Laura com
namorado. – É segredo, o pai é casado!
Foi a resposta.
Laura, realizada, teve
seu filho, um lindo menino, fruto de uma noite
de amor. Lauren continuou feliz em seu
casamento. Como as
índias que casadas emprestam seu marido para fazer
a felicidade das irmãs.
Hábito na tribo.
Lauren sem saber realizou o
sonho de Laura.
E, assim, as gêmeas, cúmplices
em tudo, nos gostos, nos desejos, nos
sonhos, foram felizes para sempre. E
assim nossa estória chegou ao fim, pois
na verdade a vida é feita de linhas tortas
e não certinhas.
Espero que gostem. Quem não
gosta de finais felizes?

c

artofilista • Por José Carlos Daltozo - MTb 32.709 - SP*

O corcovado em cartões-postais
Um dos lugares mais visitados e fotografados do Rio de Janeiro é, sem dúvida, o
Cristo Redentor, situado no alto do Morro
do Corcovado. A imagem do Cristo de
braços abertos é um dos cartões-postais
mais vendidos aos turistas nacionais e estrangeiros. A estátua de 38 metros de altura
foi inaugurada há 81 anos, mais precisamente em 12 de outubro de 1931. O projeto e
o lançamento da pedra fundamental ocorreram nove anos antes, em 1922.
O Morro do Corcovado tem 710
metros de altura e é visto de boa parte
da cidade do Rio de Janeiro.
Mesmo antes de existir o
monumento em seu topo,
já era local de visitação turística, pois a Estrada de Ferro
do Corcovado, que leva da
estação do Cosme Velho
até o alto da elevação, foi
inaugurada em 09 de outubro de 1884. Tombada pelo
Patrimônio Histórico, ela foi
inaugurada por D. Pedro II.
O trem, atualmente eletrificado, era a vapor e percorria
os 3.824 metros da linha férrea em terreno
muito íngreme, um milagre da engenharia
da época.
O monumento ao Cristo Redentor
foi revitalizado recentemente, com a construção de elevadores panorâmicos e três
escadas rolantes, possibilitando que pessoas
com dificuldade de locomoção não tenham
mais que enfrentar os 220 degraus entre a
estação de trem e a base da estátua.
Eleito uma das sete maravilhas do
mundo moderno, o Cristo Redentor abre

os braços sobre a Baia da Guanabara. Os
quatro postais que ilustram este artigo
mostram aspectos interessantes. O primeiro
a direita é da década de 1910 e mostra a
ferrovia e o mirante que havia no alto, antes
da construção da estátua do Redentor. O
ao centro menciona o nome do engenheiro e construtor, Heitor da Silva Costa e
cita a altitude de 710 metros e a altura do
pedestal (8 metros) e do monumento (30
metros). O segundo postal a direita é uma
vista do Corcovado a partir do bairro do
Botafogo, em postal de 1953. O terceiro
postal a direita é o mais
curioso. Numa época em
que não havia Photoshop,
os fotógrafos já manipulavam as imagens fotográficas,
produzindo montagens para
vender aos turistas. Como
se vê no postal, o Cristo
está “virado”, olhando para
quem observa a foto e de
costas para a Baia da Guanabara, quando na realidade,
fotografado desse ângulo,
ele fica “olhando” para a Baía
e dá as costas para o fotógrafo. Trata-se
de foto preparada em estúdio, da década
de 1950, vendida aos turistas que queriam
levar, num único postal, a imagem do Cristo
de frente e também uma visão geral do Rio.
*José Carlos Daltozo, funcionário aposentado, é jornalista e historiador, com 9
livros publicados. Também é cartofilista (colecionador de cartões-postais) desde
1988 e tem hoje uma das maiorias coleções do país, com mais de 190.000
exemplares do mundo inteiro, fruto de aquisições em viagens, intercâmbio com
uma centena de colecionadores e recebimento de muitas doações de postais.
Caixa Postal 117 - 19500-000 - Martinópolis - SP - E-mail: jcdaltozo@uol.com.br
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C

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.
CANTO CORAL - Curso gratuito
AABB-Rio
3ª feiras - 19:30 às 21:00h
Informação: Sr. Antonio Fontinha
Tel.: 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. 9885-3027 (Jenifer)
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 424).
MUSCULAÇÃO
Academia PROQUALITY
2ª a 5ª feira - 06:00 às 23:00h.
6ª feira - 06:00 às 22:00h.
Sábado e Feriado - 08:00 às 19:00h.
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Domingo - 08:00 às 13:00h.
Informações: 2540-0977 / 2274-4722
(Ramal 436).
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
Volleytech Esportes e Recreação Ltda M.E.
(VOLLEYTECH).
3ª e 5ª feira
19 às 20h. (10 a 15 anos)
20 às 21:20h. (Adultos)
4ª e 6ª feira
17:45 às 18:45h. (10 a 15 anos)
18:30 às 20:30 (Equipe)
Informações: Cláudio - 8771-1635.
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 altofalantes 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 desejado disque
pausadamente o número sem ser preciso ouvir
às instruções gravadas.
E-mail: aabb-rio@aabb-rio.com.br
Home-Page: www.aabb-rio.com.br

