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Caros amigos e amigas associados da AABB-Rio,
Estacionamento já se constitui um problema nacional.
Com a enxurrada de carros nas ruas das grandes cidades, graças
ao incentivo dos poderes constituídos, criou-se uma situação
crítica de grande monta.
Particularmente, a problemática vem crescente e, por isso,
somos levados a dedicar algumas palavras à questão no nosso
clube. Algumas pessoas que vivenciam, com assiduidade, a nossa
AABB-Rio, devem ter, algumas vezes, experimentado dificuldades de encontrar vaga para estacionar. Este é um desconforto
do associado para o qual a diretoria do clube está muito atenta
e trabalha para encontrar uma solução, que possa atender a
todos, da melhor forma possível.
Em primeiro lugar, deve ser reconhecido que isso não é
um problema surgido recentemente. Pelo contrário, vem num
crescendo, e muitas pessoas atribuem todas as dificuldades à
existência da nova Academia de Ginástica, inaugurada em 10 de
setembro de 2011. Para os que aceitam e reforçam as reclamações deste grupo, algumas observações devem ser feitas:
a – O número de associados que, raramente, vinha ao
clube, passou a frequentar a Academia de Ginástica, quase
diariamente, o que deve ser considerado como um fator muito positivo para a vida de uma instituição que pretende ser
eminentemente sócio-cultural-recreativa. Em contrapartida,
entretanto, esta maior participação do associado nas atividades
desenvolvidas na AABB-Rio, representa uma maior demanda de
vagas para estacionar;
b – de agosto de 2011 até início de 2012, através da
campanha de captação de novos associados, a AABB-Rio teve
o seu quadro social aumentado de forma expressiva e, consequentemente, a frequência média diária no clube aumentou
consideravelmente. Ora, isso é muito bom para a vida do clube,

que passou a ser visitado e usufruído por um número maior
de seus associados; e isso naturalmente, exige mais vagas no
estacionamento;
c – com a extinção da Academia Estação do Corpo, na
Lagoa, vários alunos da mesma, tornaram-se associados da AABB-Rio, fundamentalmente por causa da nova e moderna Academia Pró-Quality. Este fato levou aos associados acreditarem
que, a dificuldade de estacionar no clube, seja resultante de uma
ocupação por um percentual elevado de alunos da Academia
de Ginástica, o que não corresponde à realidade. A verdade é
que o novo associado que veio para o clube no rastro da nova
Academia, também tem direito de estacionar, o que sem dúvida,
aumenta a demanda por vagas;
d – os alunos de todas as empresas que oferecem serviços
aos nossos associados têm, contratualmente, durante o tempo
de duração da respectiva aula, o direito de estacionar no piso
superior, pagando naturalmente a correspondente taxa de estacionamento. No caso específico da Academia de Ginástica, seus
alunos podem ocupar no mesmo horário, o número máximo
de 30 vagas, o que em princípio, dificilmente ocorre; concluindo-se dessa forma, que a dificuldade que o associado encontra
para estacionar, não é, unicamente, causada pelos alunos da
Academia de Ginástica.
Com esses esclarecimentos, espera-se maior compreensão
dos associados para a dificuldade aqui comentada. Ao mesmo
tempo, informamos que em busca do maior conforto para o
associado, estamos em processo de planejamento para a implantação de catracas eletrônicas, as quais, sem dúvida alguma,
contribuirão para melhor controle e racionalização do uso do
estacionamento da AABB-Rio.
Um abraço a todos,
		REINALDO BATISTA RIBEIRO - Presidente
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NOSSA CAPA – O objetivo foi alcançado o de divertir e fazer com que as crianças ficassem ocupadas em todos os momentos com algum tipo de movimento. E, assim, aconteceu
enquanto os palhaços rondavam por todos os espaços fazendo brincadeiras, os personagens da
Disney divertiam as crianças ora posando para fotos, ora realizando proezas e dando autógrafos. Nos intervalos, os carrinhos de pipoca atendiam as filas; o quiosque das bebidas oferecia
refrigerantes; sem faltar os picolés disputados pelos menores e pelos adultos; no palco vizinho
ao bar, as “Meninas” mostravam o gracioso tom musical; a Biblioteca ficou aberta para os mais
quietos; os atletas usaram quadras e o campo soçaite; enfim, foi um dia de muitas brincadeiras
e de uma gostosa algazarra, do jeito que as crianças gostam. As fotos de Carlos Cardoso
retratam a movimentada “farra” infantil.
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04
Domingo

13:00 / 17:00
Voz e violão com Cibele
Guimarães

18
Domingo

Pérgula da Piscina

07
Quarta

15:00 / 17:00
Bingo Social venha testar sua
sorte!

09
Sexta

Noite da Seresta e MPB
venha de divertir

Grupo Desejo Sensual com
muito forró pra esquentar nossa
tarde
Pérgula da Piscina

21
Quarta

15:00 / 17:00
Bingo Social. Faça novas
amizades e ganhe prêmios
Salão Galeria

Salão Galeria

19:00 / 23:00

13:00 / 17:00

23
Sexta

Salão Galeria

21:00 / 01:00
Baile de aniversariantes. Venha
apreciar um excelente show,
com “Marco Vivan”. Sorteio de
brindes!
Salão Nobre

10
Sábado

20:00 / 24:00
Botequim do Samba com
Coração Brasileiro
Salão Granito

11
Domingo

13:00 / 17:00
Jobleh e Viviane Roll encantam
com MPB

25
Domingo

17
Sábado

Telhado Branco grupo boêmio
do Leblon
Salão Granito

Celso Abusaid: músicas pra todos
os gostos
Pérgula da Piscina

29
Quinta

19:30 / 23:30
Jazz Drops homenageia George
e Ira Gershwin
Salão Galeria

Pérgula da Piscina

19:30 / 23:30

13:00 / 17:00

30
Sexta

21:00 / 01:00
Flashback: Uma noite de glamour
em Hollywood. Venha a caráter
e ganhe prêmios!!!
Salão Margarida
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Criança brincou no seu
Mundo encantado

O Dia das Crianças na AABB recebeu um público vibrante que nem a
chuva intermitente arrefeceu a alegria dos
meninos e meninas ao desfrutarem das
grandes atrações a eles dedicadas.
A decoração enfeitando a extensa
área como um arco-íris, saudava todos os
baixinhos que adentravam ao espaço. Os
palhaços Patati e Patatá animavam a festa,
juntamente com o Xulipa e a Galinha
Pintadinha, que se apresentou no palco
do parquinho, para o deleite da criançada,
dançando e alternando o malabarismo.
O Super- herói Homem Aranha fez a
sua esperada façanha, aquela que todos
curtem nos momentos mais marcantes
do show, veio descendo pela parede da
passarela ao encontro da platéia que o
aguardava.
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Uma tarde de encantamento no
seu sentido pleno. A recepção da cúpula
infantil foi o ponto alto da festa! Brinquedos como o pula-pula e a cama elástica,
somados à farta distribuição de pipocas,
picolés e refrigerantes, completaram o
gosto da criançada.
Foi um verdadeiro “mundo encantado”, o Dia da Criança na AABB-Rio,
onde o cenário com o seu vasto colorido emoldurava o espaço infantil, desde
a entrada no hall social, com o lindo
painel criado para a data, até as bolas
com suas multicores que saudavam os
participantes.
- VIVA A CRIANÇA!!!
(*) Associada e colaboradora da
Revista.
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Os nascidos em outubro foram homenageados
O baile dos aniversariantes de
outubro teve lugar no dia 19/10/2012,
no salão nobre “Flávio Alcofra”, tendo como atração musical a banda
de Tuca Maia, que apresentou seu
repertório de dança de salão para os
presentes.
Todos os ingredientes oferecidos nos eventos da natureza foram
destinados aos homenageados, tais
como um bolo comemorativo em
torno do qual os “donos da noite”
recebiam calorosa recepção; pose
para a foto oficial, os “parabéns para
você” e a valsa anunciada pelo mestre
de cerimônia, o nosso VP Social, Júlio
Kayat.
Os presentes não foram esquecidos e por sorteio ganharam
interessantes brindes, oferecidos pela
Diretoria e pelos vários prestadores
de serviços instalados no Clube, como
o Salão de Beleza “Lagoa´s Coiffeur”,
“Shiva Empresa de Terapia de Yoga
e Fonoaudiologia”, “Academia Proquality” e Espaço de Dança “Cristiano
Salgado.

Aniversariantes de outubro em torno do bolo confeitado

A aniversariante Pérola comemorando com
familiares e amigos

Os aniversariantes comemoram na pista de
dança

Elizabeth Alvarenga com Daniele Dantas e
Miguel Fernández y Fernández

Aniversariante Sebastião Salazar com
a esposa Edna e o casal amigo Miguel
Carneiro Lima / Eliete Abreu Marques da Silva

A aniversariante Célia Maria comemorando
ao lado do esposo Cleto Veiga Calado

Aniversariante Carlos Guilherme Costa com
Irene D’avila, Francisco Baet, Glorinha e
Sidiomar Casado

Florentino Espezim com Maria José, Ana
Cristina e Antonio de Pádua Resende

A aniversariante Maria do Socorro com
o esposo Antonio Carlos e o casal amigo
Ademir Antunes/Francisca Amélia
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O aniversariante Hunald Antunes de Oliveira
com a esposa Marlene Antunes e os amigos
Diegues e Rosinha

Aniversariante Aldir Pessanha festejando com
Beni Jefman Freind

O aniversariante Antônio Quintanilha, o
Tuninho do Telhado Branco, com a esposa e
amigos Eliana e Roberto

GANHADORES DOS PRÊMIOS DA NOITE
Carmen –
ganhou um
Aspirador de Pó

Geni – recebeu
um jogo para
Pizza

Cristina - Cortesia
de 1 mês de aula
de Yoga

Eliane - Cortesia
de aula na
Academia

Clotilde - 1 vale
para o Salão de
Beleza

Odali - jogo de
Baixela

Janio – 1
Galheteiro

Grizzoti –
Cortesia de aula
de dança

A aniversariante Eunice Rodrigues com o filho
Márcio Rodrigues e a nora Maria Antonia
Rodrigues

Aniversariante Antonio Fontinha festeja ao
lado da esposa Sonia Fontinha

Nerina Loritte com familiares e amigos

Os aniversariantes Sidiomar Casado e Suany
comemoram com Marcelo, Ana Nery, João,
Carmen, João Abel, Júlio e Lia Kayat

Novembro - 12 - 11

V

ariedades

O Pássaro
Azul
Por Aciléa Pinto
da Cunha (*)
Dizem os antigos que “quando alguém
encontrar um pássaro azul deve fazer um pedido”. Por causa disto, ao avistar um fui logo
falando: “que Maria me ame de todo coração!”.
E não é que eu consegui. Diariamente
agradecia a esta parábola que enaltecia o pássaro azul.
Namorei, noivei, casei e tivemos dois
lindos filhos. Não haveria maior felicidade se
a monotonia não invadisse meu coração. O
sorriso de Maria, que me parecia uma dádiva
de Deus, se tornou uma careta. Me irritava
quando me pediam carinho. Ficava na rua
retardando minha chegada em casa. Pois encontrava Maria cheirando à cebola de avental,
despenteada e reclamando da vida que levava.
Aos poucos cheguei à conclusão que eu não
queria uma dona de casa, mas sim aquelas
lindas “empreguetes” das novelas. E ficava pensando “quem foi o idiota que inventou a estória
do PÁSSARO AZUL? Acho que vou matá-lo...
MORAL DA ESTÓRIA - As donas de
casa perderam o lugar de “rainhas do lar” para
as “periguetes” .
MENINAS, SE CUIDEM!...
(*) Associada e colaboradora
da Revista.

Histórias do nosso Rio...
Por José de Ribamar Oliveira (*)

- Você conhece o Lamas?
- Sim, senhor. Fica na rua Marquês de Abrantes.
- Não. Não é esse de que eu falo. Esse, também, é bom. Eu me
refiro ao do Largo do Machado.
Fundado em 1874 pelo senhor Manoel Lamas. Abria às 7 da manhã
e fechava às 4 da madrugada, diariamente. Entre seus frequentadores,
tinham mesas reservadas Machado de Assis e Olavo Bilac. Alguns anos
depois, Carmem Miranda, Chico Alves, Silvio Caldas e os grandes políticos
Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha e Pedro Orleans, também tinham lugares
reservados. Jogadores de futebol do Fluminense, na época um dos maiores
clubes sociais do Rio de Janeiro eram seus frequentadores. Dizem até, que
em 1911, uma equipe inteira do tricolor desligou-se para criar a sessão de
futebol do Clube de Regatas do Flamengo, e a primeira reunião do grupo
foi nos salões do Lamas. Seus enormes recintos de bilhares e sinucas, frequentados pela rapaziada dos bairros próximos, até dos funcionários do BB
das agências Largo do Machado e da Rua do Catete. Quanta saudade! Os
garçons Gambá e Bodoque eram os preferidos da freguesia que achavam
as comidas e bebidas por eles servidas tinham melhor sabor.
Comemorou seus 100 anos de existência quando em 1974 chegaram as obras do metrô. Tanto o velho Lamas e sua famosa vizinha “Casa
do Barbosa”, tiveram fim.
Como disse Herivelto Martins em uma de suas canções em 1941
estavam abrindo a Presidente Vargas:
“Lá vem a nova Avenida
Remodelando a cidade
Movendo praças e ruas
Nosso patrimônio de saudade
É o progresso e o progresso é natural
Lá vem a nova Avenida
Dizer a sua rival:
Bom dia, Avenida Central”
...e lá se foi o nosso Lamas brilhar em novo local, onde, agora, atende
seus novos clientes. Adeus nosso velho Lamas!
(*) Associado da AABB e colaborador da Revista.
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Uma noite em liverpool
O salão nobre “Flávio Alcofra”, com
sua decoração exaltando o estilo inglês
dos anos áureos das décadas de 60 e
70, vivenciou a apresentação do eterno
quarteto de Liverpool – The Beatles –
através da performance do grupo “Black
Bird Band”, uma das melhores “cover” da
banda inglesa.
A tamanha repercussão do evento
lotou literalmente a AABB-RIO, visto que
houve certa dificuldade em acomodar
todo o público, pois
como opção, aproveitou-se, para tal, o
recurso da passarela.
O ambiente
londrino da ornamentação com guitarras, violões e notas musicais o completaram e, como uma prévia, as imagens
dos componentes do conjunto inglês
em preto e branco, expostas no saguão
da entrada do show, foram abertas para
fotos e filmagens.
A banda levou todos à pista de
dança, onde os fãs saudosistas e adeptos deste gênero musical, deliravam, à
medida que encontravam um lugarzinho
para exercitar a dança que rolou noite a
dentro, com muito astral das várias gerações, que se encantavam com tamanha

semelhança do grupo de jovens artistas,
no setor – profissionalismo.
Todos exibindo seus adereços,
distribuídos na entrada do salão como:
lanterninhas coloridas com pisca-pisca,
pulseirinhas fluorescentes, gravatas para
os cavalheiros e cachecóis para as damas.
Os renomados artistas da referida
banda, dotados de extrema simpatia,
intercalaram músicas lentas com as mais
dançantes, procurando agradar a seleta
platéia, pois assim,
evidenciava um grande talento criativo;
além de, muitas vezes, se comunicar
com o seu público
e deixando-se fotografar, durante a sua
exposição no palco.
- Um verdadeiro “SHOW” artístico
em alto estilo, seja em apresentação acústica e participação, onde todos os presentes deliraram até o último acorde emanado do som exuberante das guitarras.
Esta entidade, cada vez mais acolhedora
e inovadora a nível social, com a mesma
frequência de todos aqueles integrantes
da boa música que valorizam o lazer em
si, eleva ao mais alto grau de satisfação
esta unida comunidade.
(*) Associada e colaboradora da Revista.
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Exposição
Chica
Xavier
80 anos de
Amor e Fé

Com o intuito de comemorar
o Dia da Consciência Negra, no sábado, dia 16 de novembro de 2012,
às 13:00, no Salão Margarida, será
realizada a abertura da exposição
“Chica Xavier – 80 anos de amor
e fé.
O evento prosseguirá no dia
17, às 17:00, com a exibição de um
vídeo DOC, com imagens da atriz e
de seus trabalhos. Posteriormente,
às 17:30 do mesmo dia teremos
um bate-papo com as atrizes Luana
Xavier, Renata de Carmo e Roberta
Chaves, que estarão dissertando
sobre a história desta mulher, mãe
e artista considerada uma das três
damas negras da dramaturgia brasileira e da importância do negro
na cultura.
Novembro - 12 - 15
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DONA RISOLEIDA
106 ANOS

A aniversariante Risoleida Franco Bandeira na
comemoração dos seus 106 anos, ladeada pelas irmãs
de 96 e 100 anos

Dona Risoleida, no almoço, ladeada pelos familiares

Cercada do carinho de suas filhas, irmãs, netos, bisnetos, genros, noras e admiradores Dona Risoleida Franco Bandeira comemorou a passagem dos seus 106 anos de vida, num almoço na sede da AABB. E a aniversariante recebeu muitos beijos, abraços,
flores e a redobrada atenção dos que vieram homenageá-la.

DONA NEUZA
ANIVERSARIOU

Luciana
Guimarães
com os filhos
João Felipe
e Maria
Eduarda e
o esposo
Eduardo
Jorge

Os familiares e amigos de
Dona Neuza promoveram manifestação de regozijo pelo seu aniversário, na reunião festiva realizada na sede social, oportunidade
em que a homenageada recebeu
muitos abraços carinhosos.

LUCIANA
ASSAD
TROCOU
DE IDADE
Registramos
com muita alegria o
aniversário natalício
de nossa prezada
associada Luciana
Guimarães Assad,
esposa de Eduardo
Jorge Araújo Duarte, ocorrido no dia A aniversariante Neuza com os familiares
25/10 pp. O acontecimento foi amplamente comemorado
pelos parentes e amigos da família, principalmente pelos filhos
Maria Eduarda e João Felipe, que estiveram na AABB-Rio para
prestar as homenagens que a aniversariante merece. Parabéns
Luciana!
16 - Novembro - 12

NASCEU DAVID!!!

Em 21 de outubro de 2012, domingo, para nossa alegria,
veio ao mundo o lindo David Kayat A. Mansour, filho dos associados Mônica e Júlio Mansour. David é o primeiro netinho do
casal Lia e Julio Kayat, o atual Vice-Presidente Social da AABB-Rio, que não arreda o pé ao lado do berço do recém nascido.
Aos distintos familiares nossos extensivos votos de felicidades.
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Biblioteca Alexandre Caminha
Livros Novos

FICÇÃO.......................................................................................................................
HISTÓRIA SECRETA DE COSTAGUANA - Juan Gabriel Vásquez
OS MISTÉRIOS DE OSÍRIS V.1 – A ÁRVORE DA VIDA - Christian Jacq
AMORES POSSÍVEIS V.3 – SONHO DE UMA VIDA - Eileen Goudge
A TRAVESSIA DE CALEB - Geraldine Brooks
CHAMADA PERDIDA - Michael Connelly
SEGREDO DA PEDRA - Barbara Delinsky
A CASA DA SEDA - Anthony Horowitz
JULIETA - Anne Fortier
SUA ALTEZA REAL - Danielle Steel
UM PORTO SEGURO - Nicholas Sparks

NÃO-FICÇÃO....................................................................................................
COMO VIVER - Sarah Bakewell
SOMENTE UM LEMBRANÇA - Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho
NEM HERÓIS NEM VILÕES - Moacir Assunção
NOVA HISTÓRIA DAS MULHERES NO BRASIL - Carla B. Pinsky; Joana M. Pedro
OS PECADOS DO VATICANO - Claudio Rendina
RÁPIDO E DEVAGAR DUAS FORMAS DE PENSAR - Daniel Kahneman
UMA GUERRA SEM IGUAL - Victor Davis Hanson
TRABALHE SUA RAIVA - Thubten Chodron
HUCK - Janet Elder
O ÚLTIMO DUELO - Eric Jager

INFANTO-JUVENIL................................................................................................
REVOLUÇÃO FRANCESA - Carlos Guilherme Mota
FAMÍLIA: DO MAIS NOVO AO MAIS VELHO - Núria Roca
GO GIRL! FESTA DO PIJAMA - Rowan Mcauley
ERA UMA VEZ UM GATO XADREZ - Esther Proença Soares
A GENTE PODE / AGENTE NÃO PODE - Ana Raquel
A CAMA QUE NÃO LAVA O PÉ - Fátima Miguez
DE CARONA NA CAROCHINHA - Flávia Savary
COMO PARTIR O CORAÇÃO DE UM DRAGÃO - Cressida Cowell
DUAS ORELHAS E UM SORRISO - Caulos
A CAIXA DE PANDORA - Mathilda Kóvak e Suely Mesquita
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“Recomendamos a leitura dos livros
abaixo que fazem parte de nosso acervo”
A CASA DOS
MACACOS.
Sara Gruen.
Isabel Ducan,
pesquisadora do
laboratório de línguas
dos grandes símios, não
se dá muito bem com
as pessoas, mas entende
os animais, principalmente os bonodos.
Até que um atentado coloca esses animais
em risco e Isabel se vê obrigada a se aliar
a membros de sua própria espécie para
salvá-los.
Nesse livro, o leitor se emociona e se
diverte, pois a autora expõe o mundo dos
animais de forma única em uma narrativa
repleta de emoções.
ATLÂNTICO.
Simon Winchester
À vontade no tempo
geológico, o autor
narra o surgimento do
oceano atlântico de
forma vertiginosa, com
a imensa massa de terra
se movendo e formando os continentes. O
oceano parece um ser vivo, cuja trajetória
está intimamente ligada à existência
humana na terra. O longo casamento entre
humanidade e oceano, revela-se, por fim,
destrutivo; por isso, conhecer a biografia
do Atlântico se torna, neste momento em
que vivemos, ainda mais crucial.
A REVOLUÇÃO DO
AMOR.
Luc Ferry.
O amor é o novo
grande princípio da nossa
existência. Todo mundo
sabe, todo mundo sente.
Neste livro, a autora
mostra que o amor está
revolucionando os princípios fundadores
da filosofia e da política. Hoje, no ocidente,
ninguém arrisca a própria vida por Deus,
pátria ou um ideal de revolução, mas se
arrisca para defender as pessoas amadas.
Uma nova espiritualidade laica nasce da
sacralização do ser humano por meio do
amor.

J

azz

Jazz Drops
canta obras de
George e Ira
Gershwin
No próximo dia 29 de novembro
de 2012, no Salão Galeria, com início
previsto para as 19:30h, teremos nova
apresentação do Quinteto Jazz Drops,
desta feita num tributo a dois dos mais
importantes compositores e pianistas
americanos: George e Ira Gershwin.
As principais músicas compostas
pelos irmãos artistas foram consagradas
mundialmente, tais como, “I’ve Got You
Under My Skin”, “Night and Day”, “Just
One of Those Things” e muitos outros
sucessos que foram interpretados por

cantores do quilate de Frank Sinatra,
Nat King Cole, Louis Armstrong, Ella
Fitzgerald e Sara Vaugham. E, bem mais
recente, nas vozes das estrelas Amy

Winehouse, Lady Gaga e Diana Krall.
É um programa de saudade e
muito bom gosto para quem desfruta
da boa música!
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Carioquice
A Universidade
Veiga de Almeida (UVA)
realizou no
dia 24/10/12,
quarta-feira,
um concorrido concurso
Simone e as modelos
denominado
Novos Talentos, selecionando sob
o tema “Carioquice”, as melhores
criações de seus alunos e participantes externos, dos cursos de
Design Gráfico, Design de Moda
e Design de Interiores. Segundo
a Diretora, Dra. Lourdes Luz, que
conduziu o evento, mais de 500
pessoas lotaram a boite “Nuth”,
na Barra da Tijuca, para prestigiar Croquis de um colete e calça
o acontecimento. Entre os concorrentes estava nossa associada
Simone Vasconcelos Moraes de
Oliveira, sob o pseudônimo Simone Rosa, que produziu três vestimentas alusivas à Feira Hippy, da
Praça General Osório. As peças
foram mostradas pelas modelos
Sandra Silva, Angélica Torres, Zuleica Faria e Gabi Temponi, por
ocasião do evento e, no “YouTube”, em vídeo intitulado “Feira
de Ipanema – by Simone Rosa”,
Rosa em crochê
produzido por Sheila e Jéssica
Leal Vasconcelos. Simone Rosa, com seu olhar observador, criou sobre os contrastes
da Feira de Ipanema, um caminho sobre rosas em crochê, produzidas por ela própria,
com um punhado de amor e determinação de artesã. A foto que ilustra esta nota é de
autoria do fotografo Thiago Chakan.
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Realizações do Departamento Esportivo durante
o mês de outubro e divulgação dos próximos
eventos do mês de novembro de 2012

sportes

Notícias do Departamento de Esportes
DETEC

1 - JERAB 2012 – NITERÓI – RJ:
A AABB-Rio participará da Jornada Esportiva Regional
da FENABB (JERAB), que será realizada nos dias 02, 03 e 04
de novembro em Niterói/RJ. A nossa AABB-Rio se classificou para essa competição ao se sagrar campeã em Futebol
Supermáster e vice-campeã em Sinuca na Jornada Esportiva
Estadual da FENABB (JESAB), realizada no final de semana de
15 e 16 de setembro passado. Nessa competição a A AABB-Rio conquistou também a terceira colocação em Xadrez.
Da JERAB 2012 - NITERÓI participarão as equipes classificadas dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito
Santo e São Paulo.
As equipes que se classificarem na JERAB participarão
da Jornada Esportiva Nacional da FENABB (JENAB), competição de âmbito nacional, que será realizada em Salvador-Bahia,
em março de 2013, em data ainda não definida.

Um minuto de silêncio - homenagem
póstuma ao Sr. Cláudio de Moraes Viana

Equipe terceira colocada: Os Falcões
Equipe
quarta
colocada:
Os Stars

Equipe
Vicecampeã:
Os Búfalos

2 - BASQUETEBOL:
O GVBAR- Grupo
de Veteranos de Basquetebol da AABB-Rio
realizou o Torneiro de
Apresentação no último dia 29 de setembro,
com a participação de
32 atletas divididos pelas
04 tradicionais equipes
que compõem o mesmo:
Anjos da Noite, Búfalos,
Falcões e Stars , que
disputaram jogos com
duração de dois tempos
de 10 minutos corridos ,
onde todas as equipes se

enfrentaram.
O ex-vice-presidente esportivo, Claudio de Moraes
Viana, falecido no dia 23 de setembro e grande incentivador
da fundação do GVBAR, teve sua memória homenageada ao
se tornar o patrono do Torneio de Apresentação, e, durante
a cerimônia de abertura
do mesmo, foi observado
um Minuto de Silêncio
em sua memória.
Classificação Final:
1º lugar: Anjos da Noite
2º lugar: Búfalos
3º lugar: Falcões
Equipe Campeã: Os Anjos da Noite
4º lugar: Stars.
3 – BOLÃO DO CAMPEONATO
BRASILEIRO DE 2012:
O Campeonato Brasileiro foi iniciado no
último dia 19 de maio, estando em pleno andamento. Nesta oportunidade, convidamos os
associados para participar do Bolão organizado pelo Departamento Esportivo da AABB-Rio. É importante ressaltar que
convidados podem participar do Bolão, mas não têm direito
à premiação, pois a mesma é destinada exclusivamente aos
associados da AABB-Rio.
Entenda como funciona o Bolão da AABB-Rio:
• Jogos realizados aos domingos e os interessados em
participar devem adquirir a ¨ficha de palpites¨, com o funcionário de plantão, entre 15:20 e 15:50 horas, 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, de acordo com o Regulamento do
Bolão, o qual, foi modificado e, a partir de 1º de outubro de
2012, quando entrou em vigor e conforme foi publicado na
edição anterior da Revista da AABB-Rio.
Esta nova pontuação é válida para os jogos a partir da
data acima mencionada; para efeito da contagem geral dos
pontos durante todo o campeonato, os pontos acumulados
até 30/09/2012 obedecerão o antigo Regulamento.
Novembro - 12 - 21

e

sportes

O Regulamento em vigor a partir de 1º de outubro de 2012:
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.
Vencedores por rodadas:
21ª rodada: 02/09/12 = Kláudia Cahet;
23ª rodada: 09/09/12 = Antonio Marcelo Grizotti;
25ª rodada: 16/09/12 = Maria de Lourdes.
26ª rodada: 23/09/12 = Lucy Andrea
27ª rodada: 30/09/12 = Vitor Miguel
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 no final do Campeonato Brasileiro
1º lugar = Camisa Polo do time do coração;
2º lugar = Bandeira do time do coração;
3º lugar = Bola do time do coração.
O prêmio de cada rodada deverá ser recebido no DETEC,
de 3ª às 6ª feiras, no horário entre 18:00 e 20:00 horas.
4 – FUTSAL:
4.1 – ESCOLINHAS DE FUTSAL:
As escolinhas de Futsal da AABB-Rio/K Esportes participaram
no dia 21/10/ 2012, da Copa da Amizade 2012 no Condomínio
Pedra de Itaúna na Barra da Tijuca, nas categorias Sub-7, Sub-9, Sub11 e Sub-14; os resultados serão publicados na próxima edição da
Revista da AABB-Rio.
4.2 - CAMPEONATOS DA FFSERJ:
As equipes da AABB-Rio começaram o 2º turno do Campeonato Estadual, tendo a equipe Sub-9 conseguido uma boa e
surpreendente vitória sobre o C.R.Flamengo, vice campeão do 1ª
semestre.
As equipes Sub-11 e Sub-13, ocupando presentemente a 5ª
colocação, juntamente com a equipe Sub-9, estão lutando tenazmente por vagas na próxima fase da competição.

Equipe da AABB-Rio: Sandra Santa Maria, Joana Izar, Erica Souza e
Virgínia Pedrosa.

realizada a XIX Copa Brasil de Natação Máster, da qual participaram
nossas atletas Erica Souza, Joana Izar, Sandra Santa Maria e Virgínia
Pedrosa, que obtiveram os seguintes resultados:
Joana Izar - categoria 25+ = Campeã 200 metros costas, Vice-campeã 200 metros borboleta e 3º lugar 200 metros livres.
Virgínia Pedrosa – categoria 40+ = Vice-campeã 200 metros costas, Vice-campeã 200 metros borboleta e 3º lugar 200 metros livres.
Sandra Santa Maria – categoria 65+ = 3º lugar 50 metros livres, 3º
lugar 200 metros livres e 4º lugar 50 metros livres.
Erica Souza – categoria 45+ = 3º lugar 200 metros costas e 9º
lugar 50 metros costas.
6.2 – COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS:

4.3 - COPA SULBRASILEIRA:
Nossas equipes foram convidadas para participar da Copa
Sulbrasileira, que será realizada no Balneário Camburiú-SC, no
período de 06 a 09 de dezembro próximo.
5 - JUNGLE FIGHT:
No último dia 27 de outubro, foi realizado na AABB-Rio, o
evento de Jungle Fight, o qual, se constituiu em grande sucesso de
público e esportivo, com transmissão direta pelo canal de televisão
do Sportv.
Detalhes do evento serão publicados na próxima edição da
Revista da AABB-Rio.
6 - NATAÇÃO:
6.1 - XIX COPA BRASIL DE NATAÇÃO MÁSTER:
Em Porto Alegre-RS, nos dias 22 e 23 setembro último, foi
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Flagrante do evento comemorativo do Dia da Criança da Escola de
Natação Equipe 8

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Escola de Natação
Equipe 8 realizou na quinta-feira dia 11 de outubro um animado
e descontraído evento para os pequenos alunos no complexo
aquático da AABB-Rio. O evento contou com diversas atividades

recreativas, com muitas braincadeiras e grande participação por
parte dos alunos. Ao final do evento, houve um grande lanche
oferecido pelos próprios pais dos alunos.
7 – SINUCA:
7.1 – TORNEIO DE HANDCAP DO BARRIL:
O associado Marcelo Medeiros,
representando a AABB-Rio,
sagrou-se vice-campeão do
Torneio de Handcap, realizado no Clube do Barril,
em Nilópolis, nos dias 21
e 22 de setembro passado.
7.2 – III ETAPA DO
OURO REGRA MISTA DA
FEDERAÇÃO:
No dia 29 de setembro de 2012 foi realizada no Marina Barra Clube, a III Etapa do Ouro Regra
Mista, tendo o nosso associado José Sadala conquistado
o vice-campeonato da competição.
8.1 – TORNEIOS DE ENCERRAMENTO DA
TEMPORADA:TORNEIOS DE BASQUETEBOL,
FUTEBOL SOCIETY, FUTSAL E VOLEIBOL:
O Departamento Esportivo da AABB-Rio está programando
para o período de 20 de novembro a 16 de dezembro do corrente
ano, Torneios Internos de Encerramento da Temporada Esportiva
de 2012 para associados nas modalidades de Basquetebol, Futebol
Society, Futsal e Voleibol.
Para que os Torneios sejam realizados, é necessário que
pelo menos 04 equipes se inscrevam por modalidade esportiva,
devendo a programação dos jogos ser estabelecida de acordo com
a preferência de horários determinada pelos participantes no ato da
inscrição. Os sócios interessados poderão formar suas equipes e se
inscrever no DETEC, até o dia 09 de novembro vindouro.
Maiores informações:
E-mail: aabb-detec@aabbrio.com.br
Telefones: 2274-4350 e 2274-4722 Ramal 326, no horário
de 13:00 às 20:00 horas.
8.2 - TORNEIO INTERNO DE TÊNIS DE
ENCERRAMENTO DA TEMPORADA 2012:
No período de 24 de novembro a 09
de dezembro do corrente ano será realizado o
Torneio Interno de Tênis de Encerramento da
Temporada 2012.
As inscrições para o Torneio deverão ser efetuadas no Mural
do Tênis, situado entre as quadras I e II, até o dia 18 de novembro
de 2012, podendo se inscrever todo associado interessado, independentemente de idade e nível técnico. Para que a inscrição seja
válida, o tenista deverá entregar ao funcionário do setor de Tênis
(Soldado), um tubo de bola DUNLOP, o qual será devolvido ao
tenista, após sua última participação no Torneio.
Categorias em disputa:
Simples Feminina; Simples Masculina ¨A¨; Simples Masculina
¨B¨; Simples Masculina ¨C¨;

Dupla Feminina; Dupla Masculina ¨A¨; Dupla Masculina ¨B¨;
Dupla Masculina ¨C¨; Dupla Mista.
9 – WATCHOUT COMBAT SHOW:

Conforme publicado na última edição da revista da AABB-Rio, no dia 28 de setembro de 2012, no nosso Ginásio de Esportes, foi realizada a 21ª Edição do WOCS, que mais uma vez
expôs a AABB-Rio na mídia internacional através de um canal de
TV por assinatura. O evento se constituiu em um grande sucesso
social-esportivo.
Flagrante do 21º WOCS no ginásio da AABB-Rio.

10 - VOLEIBOL:
O processo seletivo para a equipe
de voleibol feminino infantil (nascidas
em 1997,1998 e 1999) permanece
aberto a novas interessadas, que devem
procurar o professor Claudio Pereira
, nas 4ª e 6ª feiras, a partir das 17:45
horas.
11 - XADREZ:
I TORNEIO ESCOLAR- 2012:

No dia 22 de setembro de 2012, foi realizado no Salão
Granito da AABB-Rio, o I Torneio Escolar Professor Carlos César
Amorim, contando com a participação de enxadristas que admiravam e respeitavam o trabalho do falecido professor.
Melhores classificados:
1° lugar - Bruno Gonçalves – Escola Municipal Benjamim Constant
2° lugar - Tiago Saavedra – Colégio Santo Agostinho
3° lugar - Ken Vasconcelos Inagaki – Colégio Sara Dawsey
4° lugar - Gabriel Lira – Colégio Sara Dawsey
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13 - 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 segue, não estão
relacionadas as atividades e cursos desenvolvidos
pelas empresas terceirizadas.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

6 - 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.
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.
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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.

i

nformações do ConSelho DE ADMINISTRAÇÃO

Tomada das dependências da lixeira reformada			

Vista do telhado que recebeu a restruturação.

De conformidade com o que manda o Estatuto vigente
e levando em conta os aumentos dos preços dos produtos
utilizados na manutenção do patrimônio da AABB-Rio, a Diretoria resolveu enviar ao Conselho Deliberativo a proposta
de reajuste de 6% do valor das mensalidades do Clube.
Várias obras necessárias à preservação dos ambientes
do Clube tiveram que ser realizadas, visando maior conforto
dos associados e seus familiares. Podemos destacar algumas
que não dão visibilidade, mas demandam urgência, tais como
a reforma do telhado do Salão Nobre, com trocas dos caibros de madeira, telhas e capotes, danificados pelo tempo,

colocando-se ainda manta asfáltica em toda extensão. Nas
dependências de serviço, tiveram que ser reformados o
depósito de lixo, as canaletas de escoamento destruídas
e o trajeto por onde circulam as caixas padronizadas pela
Prefeitura.
Por outro lado, demos início às obras de construção
do Parque Comunitário, ao lado da Biblioteca, para cumprimento de uma exigência legal.
O novo valor das mensalidades, caso seja aprovado
pelo Conselho Deliberativo, deverá ser cobrado a partir do
mês de Novembro de 2012.

Reajuste de mensalidades

R

egistro

PARA AS
CLIENTES DO
LAGOA`S
COIFFEUR
O salão de beleza da AABB
já conta com uma terapeuta capilar,
Verônica Martins, e está apto ao
tratamento para queda de cabelo,
psoríase, dermatite seborreica e calvície, utilizando técnica de argiloterapia,
alta frequência e ionização. Faça uma
avaliação inteiramente grátis.
Durante o mês de dezembro,
o salão da AABB irá promover sorteios para presentear suas clientes.
Inscreva-se na recepção com nome,
e-mail e telefone.

BOLT – O MAIS
VELOZ DO MUNDO
NO RIO
Usain Bolt, detentor de 6
medalhas olímpicas e considerado
o homem mais rápido do mundo,
pelo seu desempenho nas provas
de atletismo, principalmente nos
100 metros livres, visitou o Rio
de Janeiro. No seu curto espaço
de tempo, na cidade, conheceu
o Cristo Redentor, o Maracanã, a
praia de Copacabana, o Engenhão,
a balada noturna musical e abraçou
o jovem Pedro, filho de nosso associado Luiz Fernando, para quem
prometeu que voltará ao Brasil em
2016, para sua despedida olímpica.
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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.: 7896-8041
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.
PRESIDÊNCIA: (0XX.21) 2259-4295
“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
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