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REVISTA AABB-RIO / ANO XVII – Nº 215 / AGOSTO DE 2012

A AABB-Rio foi incluída entre as 172 instalações esportivas brasileiras inscritas no Comitê
Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos
Rio 2016 e consideradas aptas para servir como
locais de treinamentos das delegações que virão
ao Brasil participar dos Jogos Olímpicos.
Para alcançar essa condição, o Clube foi
submetido a um complexo processo seletivo realizado pelo Comitê Organizador dos Jogos que
incluiu análise de documentos e visitas técnicas
às nossas instalações, o
que demonstrou o rigor
da seleção.
Desse modo, a AABB-Rio poderá receber
delegações olímpicas que
manifestarem o desejo
de utilizar as nossas instalações, para o período
de treinamento e aclimatação de atletas, que
ocorre, aproximadamente, quarenta dias antes da
realização dos Jogos.
Para que as delegações olímpicas conheçam
nossas instalações, foi
realizado um trabalho publicitário profissional, no
idioma inglês, contratado
pela Diretoria do Clube e iniciado há mais de um
ano, que está sendo apresentado em Londres,
durante a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos deste ano.
Por outro lado, o Comitê Rio 2016 elaborou
um Guia Online contendo informações sobre nossas instalações, para serem apresentadas em Londres aos Comitês Olímpicos Nacionais, durante as
Olimpíadas, juntamente com as demais entidades
selecionadas.

O associado poderá assistir ao vídeo, na
versão em português, que está sendo veiculado
pelo Youtube, no endereço: http://www.youtube.com/watch?v=FAvbOh-dRc&feature=youtu.
be. É bom conferir!
Cada evento temático relacionado com homenagem à pessoa humana que a própria sente-se
representada, não se arrisca a imaginar, de pronto,
o efeito emocional que isso representa para cada
um, que se encontre na posição de merecedor.
Vem aí o Dia dos
Pais. É mais um momento
para reunirmos nos espaços da AABB, todos os
pais, os filhos, os avós, os
bisavós, com eles as mães
que também se sentem
homenageadas, por fim,
a família engalanada no
ritual de poder coroar
o Rei do Lar, e conferir-lhe o valor que ele tanto
merece.
É o momento de devotar o carinho, o amor,
a amizade para aquele
que muitos consideram
em seu coração o seu
herói de plantão, todos
os dias, todas as horas. E
sim, aquele que vibra, que se emociona, se orgulha com as suas menores conquistas, seja nos
esportes, na educação, nas artes, no trabalho.
Venha participar dessa festa!
Vale dizer: Meu papai, meu melhor amigo!
Deus ilumine, proteja e abençoe todos nós!
Um afetuoso abraço e até a próxima.
REINALDO BATISTA RIBEIRO - Presidente
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NOSSA CAPA – A festa junina trouxe à sede da AABB um público considerável, composto de gente de todas as idades, vestidos
a caráter, que se divertiu às pampas, jogando nos quiosques variados, disputando cobiçados prêmios com seus filhos ou netos: nas
argolas, no boliche, na bola ao alvo, na pescaria. Das brincadeiras
para os mais jovens, o touro mecânico, difícil de ser dominado,
esteve entre os mais disputados, seguido das cambalhotas e saltos
na esteira elástica. Para os de mais idade, a Quadrilha do mestre
Cristiano Salgado esteve impecável em sua apresentação, arrancando aplausos dos que a assistiram. O Buffet Clé D´Or instalou sua
barraca com as gostosas iguarias da época; lá não faltaram o bolo
de aipim, o mungunzá, o caldo verde, o churrasquinho, o salsichão
e outras guloseimas apreciadas pelos presentes. Uma festa para
ninguém botar defeito! Fotos de Carlos Cardoso.
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01

15:00 / 17:00
Bingo Social, teste sua sorte!

Quarta

Salão Galeria

04

19:30 / 23:30

Sábado

Telhado Branco, o melhor grupo
boêmio do Leblon
Salão Galeria

05
Domingo

Sexta

12
Domingo

Domingo dançante com Tuca
Maia, voz e teclado

Noite dos seresteiros e da MPB
Salão Galeria

13:00 / 17:00
Dia dos pais c/ Roberto Mendes,
alegrando sua tarde

Quarta

15:00 / 17:00
Bingo Social, divirta-se ganhando!
Salão Galeria

Botequim do Samba com o
grupo Coração Brasileiro - A
Raiz do Samba
Salão Margarida

19
Domingo

13:00 / 17:00
Uma tarde agradável ao som de
Desejo Sensual
Pérgula da Piscina

24
Sexta

19:00 / 23:00

Pérgula da Piscina

15

Sábado

13:00 / 17:00
Pérgula da Piscina

10

18

20:00 / 24:00

21:00 / 01:00
B
Baile
de aniversariantes de agosto,
com
a super banda AEROPORTO
c
e sorteio de prêmios
Salão Galeria

26
Domingo

13:00 / 17:00
Venha alegrar-se ao som do
grupo Bagagem
Pérgula da Piscina

31
Sexta

21:00 / 01:00
Flashback temático - NOITE
ÁRABE, venha a caráter!!
Prêmios para as melhores
caracterizações
Salão Margarida
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ESTA JUNINA • Por Lia Esperança Kayat (*) | Fotos Carlos Cardoso

Quinteto unido

Caipira autêntico

A animação do arraial

Rodando a saia

Dupla das flautinhas

O som das flautas

Me segura que eu vou
dançar
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A alegria da FESTA JUNINA
Nos melhores acordes da san- liciaram ao demonstrar o encanto da
fona, da zabumba, do triangulo e do dança típica, pois os 40 pares desfilaviolão, o quarteto de forró pé-de- ram seus trajes a caráter com muito
-serra tornou a festa junina a melhor astral e entusiasmo, sendo aquecidos
caracterização para uma verdadeira pela fogueira do cenário de palco.
reverência às datas de SANTO ANPara adoçar os momentos mais
TONIO, SÃO JOÃO E SÃO PEDRO. marcantes, o quiosque montado em
O público participou com muita frente ao bar foi um sucesso total.
alegria e vibração, da homenagem Iguarias deliciosas entre caldo verde,
focada no tema FESTA
acarajé, canjica, salsichão,
JUNINA.
cocada, curau e o deO cenário monlicioso churrasquinho
tado com adereços
fizeram da festa junina
próprios simbolizando
um evento de qualidade.
o Arco–íris em toda
A noite foi extrea extensão do clube.
mamente digna de louComo sejam: bandeivor, quando o encontro
rinhas, balões, os brinda grande cúpula de asquedos infantis, a área
sociados cativos emolduda pescaria, bem como,
rava os espaços do clube,
a cama elástica e o touposto que, cada vez mais
ro mecânico, formavam
vêm nos encantando
as inúmeras atrações da Linda Princesa Caipira
com suas festividades,
festa que contagiou e levou ao deleite aumentando o círculo de acolhimento
de adultos e crianças em geral.
com muito amor, dedicação e alegria,
Contudo, o ponto alto da noi- sempre presentes!
tada foi a grande Quadrilha que,
Permanece ainda aos nossos
comandada pelo professor de dança ouvidos e mentes o pequeno refrão
de salão, Cristiano Salgado, se apre- da cantiga: “O balão vai subindo, vai
sentou na pista de dança em frente ao caindo a garoa, o céu é tão lindo e a
palco da pérgula da piscina com muito noite é tão boa... - São João, São João,
requinte. Os pares forrozeiros se de- acende a fogueira do meu coração!”

Pose de Helena e Gabi

Passeio no Arraial

Recolhendo o brinquedo

Concentração e bola
na cesta

Mirando a boca do palhaço

O touro mecânico amansado

Rhanna e Vinicius felizes com seus prêmios

Movimento e alegria pra todas as idades

Olha o túnel

Saltando na esteira

No compasso da música

Paciência, concentração e torcida

O Quaerteto do Forró

Pulando na esteira

Despedida

Derrubando os pinos do boliche

Bela Dupla Caipira

Bola pro futuro craque

casal compenetrado

Tocando flauta

Calculando um strike sensacional

Acertou no alvo
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NFORMAÇÕES DO CONSELHO FISCAL

Parecer do Conselho Fiscal sobre o balanço e demonstração das contas de resultado do primeiro trimestre de 2012
Em razão da substituição da empresa prestadora dos serviços contábeis do Clube, no final do exercício de 2011, registrou-se atraso nas apurações relativas ao primeiro trimestre de 2012, decorrente de ajustes, conciliações e das parametrizações dos
sistemas de processamento aplicados.
No período observa-se o reflexo da aceleração das medidas de Manutenção levadas a efeito pela Administração, iniciadas já
no início da nova gestão e acentuadas progressivamente.
Assim, o trimestre consolidou um déficit de R$166.817,20, proveniente dos seguintes impactos mensais:
Janeiro de 2012:
R$124.083,76
Fevereiro de 2012: R$ 31.203,04
Março de 2012 :
R$ 11.530,40
Embora as receitas no trimestre, comparadas com idêntico período de 2011, tenham evoluído em 4,45%, atingindo R$ 1.793,9
mil, as despesas alcançaram R$ 1.960,8 mil, ou seja, elevaram-se em 28,39%, sobressaindo-se as relacionadas com as de Manutenção,
que alcançaram R$ 400,6 mil, ou seja, mais 84,21%.
Cabe ainda ressaltar a redução de 18,76% das rendas provenientes de cessão de uso e locações.
As aplicações financeiras reduziram-se de 17,35% no trimestre, refletindo o esforço de caixa para atendimento dos compromissos do passivo circulante, notadamente os com fornecedores e de ajustes de contribuições de natureza trabalhistas e previdenciárias. As disponibilidades totais situaram-se, em 31/03/2012, em R$ 567.990,69, correspondendo a uma redução de R$ 86.114,17
(13,16%) das apresentadas no término do exercício de 2011.
Considerando-se as projeções constantes no orçamento anual, as utilizações, até o mês de março, refletem as estimativas
efetuadas, excetuando-se as relacionadas com as despesas de Manutenção e Patrimônio, assim como as de Pessoal, que registram
dispêndios correspondentes a 38,61% e 26,32%, respectivamente, do projetado para todo o exercício de 2012.
Consideradas as informações acima e por não terem sido encontradas outras ocorrências dignas de menção, quer nos registros
contábeis, quer nos documentos por nós examinados e que deram origem ao balanço e Demonstração das Contas de Resultado
do 1º trimestre de 2012, entendemos que tais demonstrativos refletem as condições patrimoniais e de resultado da AABB-Rio.
Rio de Janeiro (RJ), 19 de julho de 2012
CONSELHO FISCAL DA AABB-Rio
Presidente: Mário Fernando Engelke
Conselheiros Efetivos: Adolpho S. de Salles, Nelson B. Ribeiro, Osmar C. Beck, Sérgio S. Muniz
Representante do Banco do Brasil: Fabiano A. Miranda
8 - Agosto - 12
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OTEQUIM • Por Lia Esperança Kayat (*) | Fotos Carlos Cardoso

Banda de ROBERTO MENDES
esquentou o Botequim

Ao som dos competentes integrantes do conjunto musical de ROBERTO
MENDES, foi encenada uma montagem a
caráter, no SALÃO GRANITO, a imortal
imagem de um exímio BOTEQUIM DO
SAMBA.
Com o cenário adaptado para a
ocasião, como barzinho de
petiscos, mesinhas coloridas
pelas minuciosas margaridinhas amarelas e a linda recepção que ornava a sua entrada,
à frente exibindo seu variado
cardápio das deliciosas iguarias
– o público presente foi levado ao êxtase de admiração.
Foram inúmeros os comentários que surgiram ao
longo do evento, em um ambiente de
muita alegria, prazer e descontração.
Mesas repletas se juntavam à medida que
os extensos grupos de amigos cada vez
maior, vêm trazendo outros também adeptos da BOEMIA - para curtir e dançar

animadamente no embalo dos ritmos
“calientes” entre bossa nova, samba, chorinhos contagiantes, etc...
Quase no final do mega evento, os
participantes formaram uma grande roda,
no ápice da animação, onde cantavam e
dançavam ao mesmo tempo elevando o
conceito desta empreitada,
renovando assim, os votos
de felicidade uns aos outros,
no aguardo dos próximos
Botequins – cuja idealização
criada pelo corpo social vem
encantando gradativamente
associados e convidados.
Não deixem de participar do nosso próximo encontro, pois com certeza, sua
presença é essencial ao convívio de todos.
Próximo Botequim: 18 de agosto
(sábado), às 20 horas, com o grupo Coração Brasileiro – a raiz do samba.
(*) Associada e colaboradora da
Revista AABB
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JAZZ na AABB
Para os amantes da boa
música um “show” imperdível
foi a apresentação do quinteto musical “Jazz Drops”, que
aconteceu nos dias 8/6 e repetido em 26/7, no Salão Galeria.
Segundo seu mentor e
intérprete Arthur Favilla, sócio
da AABB, o repertório seguiu
a temática “Jazz no Cinema”,
dando ênfase às composições
que pontificaram nos grandes
sucessos cinematográficos, tais
como: “As time goes by (Casablanca), Cabaret, Hello Dolly,
entre outras obras.
O quinteto “Jazz Drops”
é formado pelos músicos Fernando Costa (piano), Cesar
Dias (baixo acústico), Tino Júnior (sax/flauta), Moacyr Neves
(bateria) e Arthur Favilla (voz),
um sucesso total na AABB-Rio.
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LIMPÍADA

AABB-RIO LOCAL DE
TREINAMENTO PRÉ-JOGOS
Após um complexo processo seletivo realizado
pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, que incluiu análise de documentos e
visitas técnicas, a AABB-Rio está entre as 172 instalações
esportivas consideradas aptas em todo Brasil como Locais
de Treinamento Pré-Jogos.
A AABB-Rio poderá receber delegações olímpicas para o período de treinamento e aclimatação de
atletas que ocorre aproximadamente quarenta dias
antes dos Jogos Olímpicos.
Para que as delegações olímpicas conheçam as
nossas instalações, foi elaborado pela AABB-Rio um
material publicitário que será apresentado nos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos Londres 2012. Além do
nosso material publicitário, será lançado pelo Comitê
Rio 2016 durante as Olimpíadas de Londres um guia
online onde as nossas instalações serão apresentadas,
juntamente com os demais selecionados a todos os
Comitês Olímpicos Nacionais (CONs).
Confira o vídeo da nossa instalação em português,
que faz parte desse material publicitário!
http://www.youtube.com/watch?v=FAvbjOh-dRc&feature=youtu.be

F

LASH BACK • Por Lia Esperança Kayat (*) | Fotos Carlos Cardoso

“No tabuleiro da BAIANA tem...”
Teve vatapá oi, caruru oi, acarajé
oi... e muito mais!!!
Com bastante AXÉ, a terra do
eterno e saudoso cantor Dorival Caymmi foi reverenciada em seus múltiplos
pormenores, tanto no cenário decorativo
quanto nos mínimos detalhes, que contagiaram os participantes.
A música baiana agitou o público na
pista de dança. Comandada por recreadores profissionais que dançavam lindas
coreografias, alinhados ao som do DJ Carlos Eloy, que soube agradar a todos com
seu variado repertório dos Novos Baianos.
A festa foi composta de variados
detalhes, como os quitutes típicos sendo preparados pela própria baiana em
um quiosque montado na entrada do
Salão Margarida, onde os convidados
eram recepcionados em um cenário de
magia. Os trajes típicos adaptados por
alguns participantes, também, tornaram-

-se o ponto alto da noite, e com muita
animação desfilaram seus “modelitos” a
caráter, incluindo alguns acessórios do
ateliê à la “CARMEN MIRANDA” – grande personagem dos áureos tempos... que
completaram o visual com estilo, sendo
contemplados entre os finalistas.
O Estado da Bahia foi literalmente
reverenciado pelos associados e alegres
foliões do Clube – esta grande Entidade
que veio saber “O QUE É QUE A BAIANA TEM...”.
Para a grande maioria dos frequentadores dos eventos em destaque, relacionados com a criação de temas festivos
que se concretizam, vem sendo pauta
de satisfação para todos. Isso representa
um círculo que envolve amizade, cultura,
lazer e, sobretudo, uma melhor qualidade
de vida!
(*) Associada e colaboradora da
Revista
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ELZA MOTTA ANIVERSARIOU

O ANIVERSÁRIO DO LUIZ FERNANDO

Eduardo Barreto Dantas
Motta, nosso associado e “peladeiro” do futebol soçaite, reuniu
seus parentes no almoço de
sábado no Buffet Clé d´Or, na
AABB, para comemorar a passagem do aniversário natalício
de sua esposa, Sra. Elza Rezende
Dantas Motta, ocorrido no dia 29
de junho pp.
A aniversariante recebeu os
abraços e parabéns pelo acontecimento, oportunidade em que
curtiu momentos de alegria com o neto Miguel, de 2 anos,
para quem juntamo-nos às homenagens para desejar-lhe muitos anos de vida.

Luiz Fernando comemorou a passagem de mais
uma primavera,
reunindo no
espaço “Sidiomar Casado
Lins” das churrasqueiras, seu
grande círculo de amigos, num generoso churrasco regado
à geladíssima cerveja e às brincadeiras saudáveis dos “peladeiros”.
O pessoal brincou, cantou e prestou as homenagens
que o Luiz Fernando, um dos craques do soçaite, que sempre
fez bem por merecer. Muitos anos de vida, parceiro!

R

EGISTRO

PROMOÇÃO DO SALÃO DE BELEZA

O RETORNO DO PRESIDENTE
O presidente Reinaldo Ribeiro reassumiu
seu cargo no dia 1º de
junho pp, como estava
previsto, sendo recebido
pelos funcionários da
AABB-Rio que prepararam simpática recepção
de boas vindas.
Como é do conhecimento geral, Reinaldo
esteve licenciado para
tratamento de saúde e
restabelecimento depois
de ter passado por delicada cirurgia
dos problemas do coração. O presidente já está em plena atividade e
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agradeceu as sinceras manifestações
de carinho dos amigos e especialmente do funcionalismo do Clube.

O Salão “Lagoa´s Coiffeur”, que cuida
da beleza feminina na AABB, lançou uma
promoção destinada às suas clientes associadas do Clube, oferecendo um desconto
considerável, para os serviços especializados
em todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Seus proprietários seguem as
diretrizes do acordo feito com a Diretoria da
AABB, que resultou na construção de uma
tabela diferenciada para as sócias, e que foi
recentemente aprovada. Convidadas continuarão sendo atendidas pela tabela vigente.
A clientela que possui endereço na
Internet e fez o cadastro no Salão recebeu
mensagem com a auspiciosa notícia. As associadas que queiram receber as novidades
do Salão, bem como as promoções em vigor
devem se cadastrar pelo e-mail: joao43@
globo.com.
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NIVERSARIANTES • Fotos Carlos Cardoso

Show de MARCO VIVAN um presente da festa

O bolo artisticamente confeitado

O grupo de aniversariantes do mês reunido em torno do bolo

Podemos dizer que o show promovido pelo interprete Marco Vivan, acompanhado de sua competente banda, foi um
verdadeiro presente aos aniversariantes
de julho. A festa decorreu num clima de
muita alegria, disposição dos dançarinos e
a vontade de dançar dos pares, com a boa
música tocada pelos competentes artistas,
que ocuparam o palco do Salão Nobre
“Flávio Alcofra”.
É saudável quando o público chega
ao fim da festa e presta homenagem ao artista aplaudindo de pé em frente ao palco
o espetáculo que lhes foi proporcionado.
Assim aconteceu no baile da sexta-feira,
dia 20/07. Além disso, os aniversariantes

foram brindados com a rápida cerimônia
do corte do bolo confeitado, o “parabéns”
cantado pelos convidados e a foto oficial
para a história.

Aniversariante Jose Carlos Moreira ao lado
da esposa Maria Luiza e os amigos Nélio e
Fátima.

Aniversariante Plácido Andre acompnhado da
esposa Dilce Andre e amigos

Aniversariante Claudia Soares com os amigos
Marlene Alves e Cesar Matheus

Aniversariante José Estevam Macedo ao lado
da esposa Patrícia Lima e os amigos Verônica
e Salvatore.

Aniversariante Ony Coutinho e Janira (59
anos de casados) na companhia do filho
Paulo Sergio, Angélica e Therezinha de Jesus
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Aniversariante Ângela com os amigos
Odarico, Denize e Larissa

Os pares deslizam felizes pelo salão de baile

Aniversariante Marineuza Pessanha festejada
pelo esposo Wilton Pessanha e os amigos Sara
Augusta, Anna, Hamilton, Luiz Henrique, Else,
Maria Auxiliadora, e Sergio Gusman

Aniversariante Claudemir Comaru ao lado da
esposa Fátima e os amigos Sergio e Geane,
Luis Antonio e Helena, Marilio e Jeane

O cantor Marco Vivan em aplaudida
apresentação

Aniversariante Maureen Waite na companhia
dos amigos

Satisfeitos, os presentes aplaudiram de pé o
artista Marco Vivan e sua banda

Aniversariante Francisco Liberalino na
companhia de Taciana

Aniversariante Miguel Carneiro Lima recebe o
carinho da esposa Eliete Abreu.

Aniversariante Renato na companhia de
Elionoura

Aniversariante Marina Maia na companhia
dos amigos Ondina, Sueli, João Darrigue e
Alda

Amigos da Dança de Salão homenagearam
o dançarino e instrutor Igor que aniversariou
este mês

Aniversariante Estevão Barbosa
acompanhado da esposa Maria Das Graças
e dos amigos, Juliana, Alex e Larissa

Sorteados da Noite dos Aniversariantes

Ângela ganhou uma
torradeira

Roberto ganhou um mês
de aula de Ginástica
Energética

Lia Kayat ganhou 2
convites para festa
Americana

Claudio Raggi ganhou
um mês de aula de
Dança de Salão

Claudemir Comaru
ganhou um colchão
inflável

Mariana Pereira ganhou
uma pantufa

Patrícia ganhou uma
cafeteira NKS Mais Você

Nazle Chalom ganhou
uma Grill e Sanduicheira

Ony Coutinho ganhou
um massageador

Wilton Pessanha ganhou
uma pantufa
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ARIEDADES • Por Faustino Vicente (*)

OLIMPÍADAS. O MAIOR ESPETÁCULO DA TERRA
A Inglaterra ganha manchetes nos
meios de comunicação do mundo todo,
não apenas pela comemoração do Jubileu de Diamante, que
marca os 60 anos no trono britânico
da Rainha Elizabeth, mas por ser a
sede da 30ª edição das olimpíadas de
2012. Os jogos olímpicos nasceram no
berço da filosofia e da democracia do
ocidente – a Grécia - no ano 776 a.C.
na cidade de Olímpia. Foi interrompida
no ano 393 d.C., por decreto do imperador romano Teodósio, e reativada
pelo Barão Pierre de Coubertin em
1896,em Atenas,transformando-se no
maior espetáculo da planeta azul.
Além das provas esportivas, haverá um desfile de valores e cores,usos
e costumes,etnias e classes sociais,
ritmos e idiomas,religiões, profissões e
tradições. O marketing, as estratégias e
as táticas serão bandeiras organizacionais. As olimpíadas representam a mais
bela manifestação cultural da espécie
humana. Os avanços da medicina
esportiva, as descobertas científicas e
as inovações tecnológicas produzirão
efeitos especiais em mais um lance da
arquitetura da Paz entre os povos.
Como exemplo, citamos a evolução dos meios de comunicação através
dos jogos olímpicos da era moderna:
Atenas (1896), telégrafo; Paris (1924),
rádio; Berlim (1936),cinema; Helsinque
(1952), placares eletrônicos; Roma
(1960), televisão e telex; Tóquio (1964),
cronômetros eletrônicos e células fotoelétricas; Munique (1972), transmissão de
TV via satélite e em cores; Seul (1988),
fax; Atlanta (1996), telefone celular e em
Sydney (2000), Internet.
Nenhuma manifestação social,
econômica, cultural,política ou religiosa
consegue globalizar todos os segmentos da sociedade internacional como
esse evento singular. Entre as dezenas
de modalidades encontramos no vôlei a expressão maior do espírito de
equipe,o que nos leva a refletir sobre
a necessidade de abandonarmos a
gestão solitária e vivenciarmos a gestão
solidária. Se concordarmos que “os
movimentos realizados em conjunto
pelos jogadores são chamados de tá16 - Agosto - 12

tica”, concluiremos que é o vôlei que
evidencia esse princípio de gestão com
maior intensidade.A maioria dos pontos
é resultado da logística dos três toques.
Das provas de atletismo – o
“DNA” das olimpíadas – em que os
atletas participam tendo ao lado os seus
adversários, destacamos a corrida de revezamento (4x100) com bastão. Desta
modalidade tiramos a lição de que as
maiores perdas nas empresas residem
na “passagem de bastão” entre os vários departamentos,principalmente, por
falhas de comunicação – “o calcanhar
de Aquiles” – da gestão.Uma das mais
fascinantes provas é a corrida dos 100
metros rasos,que faz o mundo conhecer
o filho do vento – o homem mais veloz
da terra.
Ele treina durante quatro anos,para
vencer uma prova em menos de dez
segundos. Esta é maior evidência de que
o aperfeiçoamento continuado agrega
valor. Revelamos a resposta que um atleta deu ao repórter, quando perguntado
sobre quem será o seu maior adversário.
Ela veio como uma flecha certeira: “Eu
mesmo. Tenho que superar a mim
mesmo. Sou o meu único adversário”.
Assim, cada um de nós deve encarar a
vida. A nossa limitação encontra-se em
nossa mente.Para conseguir a superação
alguns entendem que a palavra chave é
determinação, outros pensamento positivo e,para muitos, o segredo está na fé.
Todos os esportistas que irão
competir na Inglaterra são tecnicamente
exemplares, mas somente os excepcionais gravarão, com letras douradas, seus
nomes na história,provavelmente,por
um detalhe – o equilíbrio emocional.Na
“olimpíada da vida” uma carreira bem
sucedida pode estar numa pequena
diferença, por exemplo, “na beleza de
ser um eterno aprendiz”.
Como homenagem à Grécia de
todos os tempos, encerramos com a
“frase imortal” do célebre filósofo Aristóteles (384-322) a.C: - “Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos
em melhorar.A busca da excelência não
deve ser um objetivo e ,sim, um hábito.”
* Faustino Vicente - Consultor de
Empresas e de Órgãos Públicos,
Advogado e Professor, e-mail:
faustino.vicente@uol.com.br Jundiaí (Terra da Uva) - SP - Brasil

Do que você tem
MEDO?
O marido TEM MEDO de ser traído;
A esposa de ficar sem pensão;
O adolescente da primeira vez;
O adolescente de ter espinha;
O operário de cair do andaime;
O médico de errar no procedimento;
A moça solteira de não casar;
O homem solteiro de ter de casar;
O rato do gato;
O gato do rato;
O rico de ficar pobre;
O político de perder a eleição;
O jovem de ficar velho;
O velho de morrer;
O estudante de perder ano;
O vestibulando de não passar;
O peixe de ser fisgado;
O mendigo de não ganhar esmola;
O apaixonado de ser abandonado;
O cachorrinho de ser abandonado pelo dono.
De que tenho medo?
De você, amado leitor, não gostar de minhas
crônicas.
E você, de que tem medo?
“...nunca direi a verdade do que guardo em
meu peito, pois só a Deus me confesso do
que um dia eu temo. Não sejas tão curioso.
A pergunta só a mim compete e a resposta
bem... a resposta fica para depois. Deus sabe
e é o suficiente..Só digo uma coisa: não me fale
de zumbi, morto vivo, fantasma, alma do outro
mundo, desencarnado, drácula, vampiro e lobisomem. UM LEITOR QUE
GUARDA O SEGREDO
DOS SEUS MEDOS.”

Aciléa Pinto da Cunha
Associada e Colaboradora
da Revista da AABB.

D

IA DOS PAIS

Homenagem aos
pais em programa
especial
Os pais vão ter uma programação muito especial no seu dia
maior, o domingo, 12 de agosto.
Como as crianças de todas as idades estarão comandando a festa,
logo as 11h, haverá a missa solene,
com a participação do Coral da
AABB, seguido de um almoço
carinhosamente preparado pelo
Buffet “Clé D´Or”.
Na parte vespertina, a Dupla
do Conto formada pelos artistas
Júlia Palmieri e Gilson de Souza
trabalhar na recreação infantil,
desenvolvendo atividades lúdicas
e pedagógicas. Aos adultos teremos a música alegre de Roberto
Mendes e sua banda e uma farta
distribuição de chope, refrigerantes
e pipoca.
Todos os pais associados estão convidados para esse evento!

O

BITUÁRIO

João Ferreira da Silva
Aos 95 anos de idade, faleceu
nesta cidade o nosso associado João
Ferreira da Silva. O falecido era aposentado do Banco do Brasil, e sócio
da AABB, da categoria proprietário
desde 1952. Deixa viúva a Srª. Yandir Almeida da Silva para quem enviamos nossas sinceras condolências.

C

ONSELHO DELIBERATIVO

Ola meus amigos, minhas amigas.
Aproveito a oportunidade para falar um pouco da missão que me foi
confiada por vocês que foi
a de presidir o Conselho
Deliberativo de nossa AABB, mas também bater
aquele papo informal, como faço habitualmente.
Até aqui, tudo bem. Recentemente tivemos uma reunião ordinária, para aprovação das
contas e atividades do Conselho de Administração no exercício de 2011. Tudo em paz, como
habitualmente. Nada de especial a não ser a
lisura do trabalho.
O Clube continua bastante equilibrado em
todos os segmentos. Vamos curti-lo.
Como estão vocês? Espero que todos
estejam muito bem junto aos seus familiares.
De minha parte tudo bem. Lamento apenas
que meus afazeres não tenham me dado tempo
para eu e Nilcéa podermos desfrutar um pouco
mais dos bons e agradáveis eventos que juntos,
vocês e nós, habitualmente temos desfrutado
em nossa AABB, sempre sob o comando de
nossos ágeis e competentes Vice-Presidentes
Social, Cultural, Esportivo....
Quero aqui marcar o encontro com todos
vocês associados, neste mês de agosto. No dia
12, Dia dos Pais. Fui informado de que haverá
missa às 11:30 horas, como de praxe, e entendo
que esse é um belo dia para nossos encontros,
até porque após a missa sempre rola um chopinho na pérgula da piscina. A casa fica um pouco
mais animada pela presença dos pais, filhos e
mães, munidos de muita disposição para a justa
comemoração dos “paizões”. Aqueles que normalmente trocam a geladeira de lugar em casa.
Tem mamãe que faz também, como tem mamãe
que dirige e não bebe chopp para poder levar o
pai para casa após a festa, para ele não correr
o risco de ser flagrado na lei seca. Tudo isto é
muito bom, movimenta bem o ego da gente.
Um abraço amigo e até 12/08/2012, Dia
dos Pais.
Odali Dias Cardoso
Presidente do Conselho Deliberativo
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IBLIOTECA

Biblioteca Alexandre Caminha
Livros Novos
FICÇÃO.......................................................................................................................
GAROTAS DE VIDRO - Laurie Halse Anderson
DÁLIA AZUL – TRILOGIA DAS FLORES 1 - Nora Roberts
O HIPINOTISTA - Lars Kepler
AO CAIR DA NOTE - Stephen King
O PERDÃO ESTÁ SUSPENSO - Patricia Highsmith
OS LITIGANTES - Sparks John Grisham
O ESPANTALHO - Michael Connelly
ANTES DE DORMIR - S. J. Watson Lars Kepler
OS IMPERFECCIONISTAS - Tom Rachman
A ESCOLHA - Nicholas Sparks

C

ULTURAL

“Recomendamos a leitura dos livros
abaixo que fazem parte de nosso acervo”
PORNOPOPÉIA.
Reinaldo Moraes.
Vivendo na base do
improviso, sem dinheiro, um ex-cineasta
marginal precisa rodar
um vídeo institucional.
Esse é o ponto te partida do Pornopopéia.
Zeca, o protagonista, é um produto do
nosso tempo, com seu individualismo na
contramão dos (anti) heróis tradicionais, o
personagem não está atrás de redenção
disposto a se transformar. Na maior parte
do tempo ele quer prazeres imediatos. Não
enxerga o ontem e o amanhã. O autor narra com um texto fluído, inquieto, sempre
em movimento, como o personagem.

NÃO-FICÇÃO....................................................................................................
ATLÂNTICO - Simon Winchester
ENTRE AS PERNAS DA RAINHA - Marcos Vita
DOSSIÊ BRASIL - Geneton Moraes Neto
A REVOLUÇÃO DO AMOR - Luc Ferry
O ORIENTALISTA - Tom Reiss
A GUERRA ANTES DA CIVILIZÇÃO - Lawrence H. Keeley
HISTÓRIA CONCISA DO BRASIL - Boris Fausto
A VIRADA - Stephen Greenblatt
PARIS: A FESTA CONTINUOU - Alan Riding
CORAÇÕES SEM DESTINO - Schellida (Espírito)

INFANTO-JUVENIL................................................................................................
A MENINA DO CATELO DE JÓIAS - André Takeda
DIÁRIO DE UM BANANA 6: CASA DOS HORRORES - Jeff Kiney
RAPUNZEL - Monica Hughes
O PEQUENO PRÍNCIPE (Pop-up) - Antonie de Saint-Exupéry
TEMPO SEM TAMPA - Sérgio Klein
O DIAMANTE DO GRÃO-MOGOL / CAMALEÃO NA RUA (Teatro) - Maria
Clara Machado
QUANDO O CORAÇÃO RECEBE VISITA - Álvaro Ottoni
COMO UM COMETA - Geraldo Carneiro
OS 12 TRABALHOS DE ASTERIX - R. Goscinny; A. Uderzo
AMIZADE: DOS VELHOS AMIGOS AOS NOVOS AMIGOS - Núria Roca
18 - Agosto - 12

TRANSFORMAÇÃO E CRISE NA
ECONOMIA
MUNDIAL.
Celso Furtado.
O autor passou vinte anos observando
as transformações na
economia mundial.
Neste livro, o autor
explica como surgiu a
economia mundial e como a mesma entrou
em crise. São distintos aspectos desse processo de transformação e crise que constituem as matérias dos estudos que formam
o presente livro.
CORPOS EM
MOVIMENTO.
Mary Anne Mohanraj.
Este livro é uma coletânea de histórias
interligadas que traçam o pano de fundo
emocional, sexual e
geográfico de duas
gerações de famílias
do Sri Lanka na última metade do século
XX. Numa terra de casamentos arranjados
e papéis marcados, especialmente para as
mulheres, as narrativas exploram o conflito
entre gerações e gêneros no momento em
que as pessoas fazem suas próprias escolhas
acerca do futuro.
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OSSE

Tomam posse
presidente e
eleitos da PREVI
Em solenidade realizada no Salão
Nobre, da AABB-Rio, no dia 1º de junho, foram empossados 29 dirigentes da
PREVI – 11 eleitos pelos participantes e
18 indicados pelo Banco do Brasil–, que
passam a ocupar cargos como titulares e
suplentes no Conselho Deliberativo, na
Diretoria Executiva, no Conselho Fiscal
e nos Conselhos Consultivos do Plano 1
e PREVI Futuro.
Um grande número de associados,
convidados e funcionários da PREVI, estimado em 600 pessoas, compareceram
à cerimônia. Em seu discurso de posse
o presidente do Conselho Deliberativo,
Robson Rocha, disse que “a entidade se
utiliza de gestão profissional, técnica e
ética, acompanhando os melhores padrões e referências mundiais”.
No encerramento das cerimônias o novo presidente da PREVI, Dan
Conrado, falou de sua disposição ao
assumir o prestigioso cargo: “O desafio
da PREVI é o grande compromisso com
os associados. Se a PREVI é deste tamanho e faz os investimentos que faz é
para garantir a tranquilidade das 193.696
pessoas que dependem da Entidade e é
disso que vamos cuidar. Para isso, vou
dar toda a minha dedicação e a minha
melhor inspiração para fazer com que a
PREVI seja forte como ela é e para fazer
com que todos se orgulhem dela.”
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Todos os colegiados - Foto: Americo Vermelho

O quadro completo dos novos dirigentes da PREVI é o seguinte:
DIRETORIA EXECUTIVA
Nome
Cargo
Dan Conrado
Presidente
Paulo Assunção de Sousa
Diretor de Administração
Renê Sanda
Diretor de Investimentos
Marco Geovanne Tobias da Silva
Diretor de Participações
Vitor Paulo Camargo Gonçalves
Diretor de Planejamento
Marcel Juviniano Barros
Diretor de Seguridade
CONSELHO DELIBERATIVO
Conselheiro Titular
Conselheiro Suplente
Robson Rocha (Presidente)
Carlos Eduardo Leal Neri
Alexandre Corrêa Abreu
Eduardo Cesar Pasa
Ivan de Souza Monteiro
Carlos Alberto Araújo Netto
Rafael Zanon Guerra de Araújo
José Ulisses de Oliveira
Haroldo do Rosário Vieira
José Souza de Jesus
Célia Maria Xavier Larichia
Luiz Carlos Teixeira
CONSELHO FISCAL
Conselheiro Titular
Conselheiro Suplente
Fabiano Félix do Nascimento (Presidente)
Aldo Bastos Alfano
Odali Dias Cardoso
Diusa Alves de Almeida
Aureli Carlos Balestrini
Daniel André Stieler
Sandro Kohler Marcondes
Vagner Lacerda Ribeiro
CONSELHO CONSULTIVO DO PLANO 1
Conselheiro Titular
Conselheiro Suplente
Waldenor Moreira Borges Filho
Luiz Roberto Alarcão
José Branisso
vago
Mércia Maria Nascimento Pimentel
vago
Marcus Moreira de Almeida
Eliande de Jesus Santos Lindoso Filho
Tarcísio Hubner
Celio Cota de Queiroz
Aurea Farias Martins
João Vagnes de Moura Silva
CONSELHO CONSULTIVO DO PREVI FUTURO
Conselheiro Titular
Conselheiro Suplente
Deborah Negrão de Campos
Vênica Ângelos de Melo
Wagner de Sousa Nascimento
vago
Ítalo Lazarotto Júnior
Luciana Vieira Belem
Cesar Augusto Jacinto Teixeira
Carlos Alberto Marques Pereira
Emmanoel Schmidt Rondon
nês Maria Saldanha de Matos Neves Lima
Felipe Menegaz Lajus
Marcelo Gusmão Arnosti

Representação
BB
BB
BB
Eleitos
Eleitos
Eleitos
Representação
Eleitos
Eleitos
BB
BB
Representação
Eleitos
Eleitos
Eleitos
BB
BB
BB
Representação
Eleitos
Eleitos
Eleitos
BB
BB
BB
Fonte: www.previ.com.br
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Realizações do Departamento Esportivo
durante o mês junho e divulgação dos
próximos eventos do mês de agosto de 2012

Notícias do Departamento de Esportes
DETEC
1 - JEMAB 2012 – TRÊS RIOS – RJ
Na Jornada Esportiva Micro-Regional (JEMAB), realizada
no dia 15 de julho passado, em Três Rios- RJ, a AABB-Rio se fez
representar nas modalidades de Futebol Supermáster, Sinuca
e Xadrez, totalizando 17 atletas e nossa delegação foi chefiada
pelo Vice-Presidente de Patrimônio do AABB-Rio, Sr. João José
Pereira. A Jornada Esportiva teve a duração de um dia, iniciando-se às 08:00 horas e terminando às 17:00 horas, com a cerimônia de confraternização e entrega de medalhas.
No Futebol Minicampo Supermáster nosso adversário
foi a AABB-Valença. Foram disputados dois jogos entre essas
equipes; no primeiro jogo o resultado foi favorável à equipe de
Valença por 2 x 1, e no segundo jogo a AABB-Rio venceu por
2 x 0, classificando-se assim para a Jornada Esportiva Estadual
(JESAB), que será realizada em Resende-RJ, em setembro, nos
dias 15 e 16.
Na competição de Xadrez, o nosso representante, Sr.
Ivan Toledo se sagrou campeão disputando 4 partidas contra
o representante da AABB de Barra do Piraí. Na série de jogos,
a AABB-Rio perdeu o primeiro, empatou o segundo e venceu
o terceiro. No jogo de desempate, a disputa foi no sistema
“PING”, onde o jogador tem apenas cinco minutos para decidir
sua jogada, diferentemente do sistema tradicional, no qual o
tempo é de até trinta minutos para a execução de uma jogada.
Na modalidade de Sinuca, a AABB-Rio conquistou os títulos de campeã e vice-campeã, respectivamente com os atletas
José Ricardo Gasparini e Luiz Indig. O sistema de competição
utilizado foi o de “melhor de cinco partidas”, todos jogando
contra todos. Os resultados que classificaram nossos atletas para
a próxima Jornada Esportiva foram:
Rio I 3 x 2 Rio II
Rio II 3 x 0 Três Rios
Rio I 3 x 2 Três Rios
A composição da vitoriosa delegação da AABB-Rio que
participou da JEMAB -Três Rios foi a seguinte:
Chefe da delegação: João José Pereira.
Futebol Supermáster: Francisco Carnevale, Júlio Alt, Gilvan
Magalhães, Antônio Vaz, Elias Merêncio, Luiz Fernando Almeida,
Juarez Argentini, Antônio Omar, David Pieri Filho, Cláudio Pessoa, Sérgio Paiva, Paulo Ferreira, Humberto Rebello, Treinador:
Mauro dos Santos e Massagista: Carlito Fonseca
Sinuca: José Ricardo Gasparini e Luiz Indig.

Xadrez: Ivan Toledo.
Acompanhantes: Odali Dias Cardoso (presidente do
Conselho Deliberativo da AABB-Rio) e Sidiomar Casado Lins
(membro do Conselho Deliberativo da AABB-Rio).
João José Pereira (chefe da delegação),
Ivan Toledo (campeão no Xadrez) e o
vice-campeão (Barra do Piraí).

Delegação da AABB-Rio
durante a Cerimônia de
Abertura da JEMAB-Três Rios.

2 – 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 de Esportes 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;
• 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:
1,0 ponto = acerto do resultado do jogo (vitória, derrota,
empate).
2,0 pontos = acerto do placar do jogo (1 x 0, 2 x 1, etc...).
Em caso de empate, na rodada ou ao final do campeonato, haverá sorteio entre os participantes empatados.
Vencedores por rodadas:
7ª rodada: Carmen Mendonça; 8ª rodada: Ana Nery Grizotti; 9ª rodada: Lia Kayat; 10ª rodada: Carmen Mendonça
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Prêmios 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.
3 - FUTSAL
As equipes Sub-9, Sub-15 e Sub-17 da AABB-Rio se classificaram para as Semi-Finais do Campeonato Carioca da Liga
Rio Futsal.

Equipe Sub-9

Equipe Sub-15

Equipe Sub-17

Considerando o desempenho das equipes Sub-9, Sub-11
e Sub-13 durante as últimas temporadas esportivas, a AABB-Rio
e a Empresa K-Esportes, que administra as escolinhas de Futsal
no clube, resolveram em conjunto, passar a disputar os campeonatos da Federação Estadual.
4 - NATAÇÃO:
4.1 - CAMPEONATO MINEIRO DE NATAÇÃO MÁSTER:
Realizou-se nos dias 16 e 17 de Junho, na piscina do Clube
Bom Pastor em Juiz de Fora, o Campeonato Mineiro de Natação
Máster. As atletas Joana Izar e Virginia Pedrosa foram convidadas
a participar da competição onde, Joana se sagrou recordista mineira na faixa 25+ na prova de 100 metros borboleta e Virginia,
recordista mineira na prova de 50 metros costas, 100 metros
costas e 100 metros livres.
4.2 - DESAFIO DO RIO
No dia 1º de Julho ocorreu o grande evento Desafio do
Rio. Este é um evento de maratona aquática realizada pela Empresa Fox Assessoria Esportiva Ltda., que consiste em nadar o
percurso São Conrado-Leme, totalizando 13, 6 Km .
Nossas atletas entraram no mar às 07h30min em São
Conrado, com sol tímido e água e vento frios, passaram pela
Niemeyer e ao chegarem à Praia do Leblon avistaram a Pedra
do Arpoador que era o próximo objetivo a ser alcançado . O
contorno da Pedra do Arpoador foi tranquilo, o mar estava em
condições maravilhosas, apesar do medo sempre presente, pois
é uma região de intensa correnteza; completaram-se os 8 km da
prova, e faltavam 5,6 Km; chegando ao ponto do grande desafio,
que é a passagem entre a Praia do Diabo e o Forte de Copacabana, foi o trajeto mais difícil, alcançado o Posto 6, faltavam aproximadamente 3,5 km, a reta final e a hora de intensificar o ritmo .
As atletas Joana Izar e Virgínia Pedrosa completaram o Desafio do
Rio, respectivamente em 4 horas e 3 horas e 15 minutos.
5 - SINUCA:
5.1 - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO DO RIO DE JANEIRO DE SINUCA PRATA:
A AABB-Rio participou da 1ª Etapa do Campeonato
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Estadual de Sinuca Prata realizado no dia 19 de maio próximo
passado, no Iate Clube do Rio de Janeiro, sob a direção da FSBERJ (Federação de Sinuca e Bilhar do Estado do Rio de Janeiro).
Nossos atletas obtiveram os seguintes resultados:
3º Lugar - Guilherme Paes (jovem com apenas 12 anos de idade).
5º lugar - José Ricardo Gasparini;
6º lugar - José Eduardo Lírio.
A AABB-Rio já está colhendo os frutos da decisão de
investir decisivamente no seu espaço de Sinuca, articular a
filiação de novos associados, intensificar o intercâmbio com outras entidades e atletas, realizar competições internas sempre
acompanhadas de confraternizações e autorizar o jovem e novo
associado Guilherme Paes a participar das atividades no salão de
sinuca da mesma. Guilherme, com apenas 12 anos de idade, já
demonstra apurada qualidade técnica em seu desempenho. Seu
talento é inequívoco e sua atuação vem sendo acompanhada
e orientada por experientes jogadores também associados da
AABB-RIO e de nível reconhecido nacionalmente como José
Eduardo Sadala, Marcelo Medeiros, Clovis Rodrigues e Cláudio
Elias, apenas para citar alguns.
5. 2 - 2ª ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL SÊNIOR REGRA MISTA:
A AABB-Rio foi representada na 2ª Etapa do Campeonato Estadual Sênior Mista, realizada no Marina Barra Clube, com
os seguintes resultados:
2º lugar - José Sadala;
6º lugar - José Eduardo Lírio.
Da esquerda para
a direita: Jayme,
Esquerdinha,
Annechino, Rolim,
Sadala, Luizinho,
Lírio e R. Russo, os
semifinalistas da
categoria Sênior
do Campeonato
Estadual.

5.3 – POSSE DA NOVA DIRETORIA DA SINUCA:
No dia 17 de julho de
2012, foi oficialmente nomeada a nova diretoria de Sinuca
da AABB-Rio, em virtude da
renúncia do associado José
Eduardo Lírio. Foi convidado
para assumir a direção da
modalidade o associado José
Da esquerda para a direita: Maranhão, Sadala. O Departamento
Rolim, Sadala, Raimundo, Odalí, Lírio, de Esportes tenta elevar os
Marquinhos e Carvalho.
padrões em virtude técnicos
não só da Sinuca, mas também de outras modalidades esportivas,
sem prejuízo da participação dos associados do clube como um
todo, considerando que a AABB-Rio, é em primeira linha, uma
instituição voltada para o lazer dos seus associados.
6 – WATCHOUT COMBAT SHOW:
No dia 27 de julho de 2012, no nosso Ginásio de Esportes,

E
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foi realizada a 20ª Edição do WOCS que teve um caráter comemorativo. Da competição participaram grandes nomes do MMA,
inclusive lutadores do UFC, prestigiando a edição comemorativa.
O evento trouxe mais uma vez uma exposição nacional e internacional para a AAB-Rio, pelo fato de ter sido transmitido ao vivo
para todo o Brasil e Exterior através de um canal de televisão por
assinatura. Os associados do nosso clube tiveram um desconto de
50% nos valores dos ingressos; ou seja,, pagaram R$ 100,00 pelo
ingresso na Área Vip e R$ 30,00 pela arquibancada.
Ocorreram excelentes lutas contando com finalizações e
nocautes, deixando a plateia que lotou o ginásio satisfeita com o
espetáculo. Na próxima edição da Revista publicaremos fotos e
resultados do evento.
7 – YOGA:
No dia 29 de setembro de 2012, a partir das 17:00 horas,
será realizado no Salão Margarida o evento de Yoga “Vivenciando a
Cultura Indiana” contando com a participação de grupos de música.

1 – ACADEMIA DE GINÁSTICA PRÓ-QUALITY: De
2ª às 5ª feiras, de 06;00 às 23:00 horas, às 6ª feiras, de 06:00 às
22:00 horas, aos sábados de 09:00 às 17:00 horas e nos domingos e feriados de 09:00 às 15:00 horas.
2 – BADMINTON: Recreação para associados e seus
convidados, na quadra I do complexo desportivo, nas 3ª e 5ª
feiras e sábados e domingos, de 10:00 às 12:00 horas.
3 – 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.
4 – DANÇA SOLTA (ZUMBA): Prática para associados
e seus convidados, no Salão Margarida, às 4ª feiras, de 19:30 às
20:30 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 seus convidados, às 3ª e 5ª feiras, e
sábados, de 07:00 às 11:00h.
7 – FUTEBOL SOCIETY: Recreação para associados e
seus convidados, nas 5ª e 6ª feiras, das 20:00 às 22:00 horas.
Outros horários podem ser oferecidos, desde que ocorra a
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, nos horários:
06:30 às 07:50 horas e de 15:00 às 17:00 horas. Associados
interessados em participar da equipe, podem se apresentar nos
horários 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.

8 - PROGRAMAÇÃO PERMANENTE DO DETEC:
Objetivando informar aos associados da AABB-Rio e
considerando que, enquanto alguns sócios frequentam o clube
assiduamente, e conhecem ou devem conhecer as atividades
esportivas oferecidas e a programação das mesmas, outros
frequentam raramente ou irregularmente, e por isso, podem
desconhecer as possibilidades existentes para a prática de atividades físicas disponibilizadas.
Assim sendo, o Departamento de Esportes visando a
mobilizar 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 DETEC.
Deve ser enfatizado que no elenco de atividades que se
segue, não estão relacionadas as atividades e cursos desenvolvidos pelas empresas terceirizadas.

10 – SQUASH: Diariamente, de 07:00 às 22:00 horas,
de acordo com a ordem de chegada ao clube e observando o
Regulamento de Utilização das Quadras.
11 – 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.
12 – VOLEIBOL: Recreação para associados e seus convidados, no complexo desportivo, na quadra II, às 4ª e 6ª feiras,
de 10:00 às 13:00 horas, e na quadra III, às 4ª e 6ª feiras, de
20:00 às 22:00 horas. Outros horários podem ser oferecidos,
desde que ocorra a demonstração de interesse por parte de
associados e disponibilidade de quadras.
13 – XADREZ: Prática de associados e seus convidados,
no Espaço do Xadrez, na sala localizada acima da Barbearia
Masculina, nas 3ª e 5ª feiras, de 14:00 às 21:00 horas e aos
sábados, de 15:00 às 19:00 horas.
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Sarang investe em atendimento de
excelência na conquista do cliente
Inaugurada há cerca de sete meses
no região da Grande Tijuca, especificamente em Vila Isabel – Av. Professor
Manoel de Abreu, 809 – Tradicional
Ponto Comercial de comércio de veículos, a Sarang, representante exclusiva da
marca Suzuki, já demonstra competência
no segmento, com um movimento crescente de vendas da ordem de 40% do
mercado. O sucesso da concessionária
antes de completar um ano de vida se
deve, segundo o seu gerente de vendas,
Sérgio Barros, à seriedade e competência
do Grupo responsável pelo negócio, e,
sobretudo, o atendimento personalizado.
“Esse crescimento é fruto de um acompanhamento estreito da concessionária
com o seu cliente, atendendo-o em todas
as suas necessidades. Além disso, não
consideramos a venda terminada com
a entrega do carro, mas sim, o início de
um relacionamento destinado a aferir o
grau de satisfação do cliente”, atesta, além
de termos a Qualidade Total em nosso
“DNA”, afinal a Suzuki Motor Corporation é uma empresa Japonesa de Sucesso
Mundial, tendo produzido aproximadamente 2.800.000 veículos em 2011,
onde a qualidade dos seus produtos e
procedimentos e o respeito ao Cliente
são a base desse sucesso.
Com uma equipe de seis vendedores e um gerente de vendas, a concessionária Sarang prima pela diferenciação no
atendimento. Para isso, seus representantes estão acessíveis não somente no horário comercial, mas a qualquer hora do
dia em um plantão permanente para tirar
dúvidas e esclarecer pontos importantes
na aquisição de um produto Suzuki. No
caso da impossibilidade do cliente fazer
uma visita à concessionária, um vendedor
se predispõe a encontrá-lo onde quer
que ele esteja. Ao longo do atendimento, as informações técnicas sobre a marca
são transmitidas via e-mail e entregues
em mãos, através dos folders explicativos
da Suzuki. O negócio, conforme explica
Sérgio Barros, é não deixar margem para
dúvidas, atingindo 100% de satisfação no
contato do cliente com a concessionária.
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No show room da Sarang, que
funciona de segunda a sexta-feira, das
8h às 19h, e sábado, das 8h às 18h, o
consumidor encontra toda a linha de
carros da Suzuki, inclusive para test drive,
com destaque para o líder em vendas,
o Grand Vitara 4 x 2 automático, com
melhor custo-benefício em Veículos
Esportivos Utilitários, categoria SUV. A
concessionária também trabalha com a
venda de carros usados, que, após um
minucioso rastreamento das origens do
veículo no qual é checada a legalidade da
sua documentação, torna-se propriedade
da Sarang, podendo ser adquirido pelo
cliente com certificado de procedência.
Esse é considerado pelo gerente de vendas outro diferencial da concessionária
em sua atuação no mercado. Tudo isso
faz parte do posicionamento do Grupo
em buscar sempre o máximo de clareza
no atendimento.
Linha Suzuki: o melhor custo-benefício do mercado
Com uma carteira de clientes
cujo perfil é composto por profissionais
liberais, engenheiros, juízes, advogados
e, sobretudo, o público jovem, a Sarang
atesta a qualidade do produto Suzuki,
classificando-o como o melhor custo-benefício do mercado. De acordo com
Sérgio Barros, a marca vem crescendo
gradativamente devido à qualidade de
seus carros, com baixo custo de manutenção e excelente durabilidade. “Hoje,
quem compra um Suzuki não troca de
marca”, assegura. Além disso, na categoria
SUV é considerada uma das mais baratas
revisões, no que se refere a um carro
com partida de R$ 70 mil.
A certeza do aumento nas vendas de um carro Suzuki no Brasil devido a
sua ótima aceitação no mercado, possibilita
ao empresário Grupo, uma expectativa de
crescimento já para 2013, com a abertura
de mais Lojas, uma vez que a Sarang é
a concessionária exclusiva para a Zona
Norte do Rio de Janeiro. A inauguração
da primeira fábrica da Suzuki no país, na
cidade de Catalão-GO, também acena

com mudanças positivas na linha de carros
Suzuki, sobretudo, com a ampliação na
oferta de novos modelos, o que já se verifica com o modelo JIMNY 4X4, que teve
sua linha ampliada contando agora com
as versões S, 4ALL, 4STREET E 4SPORT,
cada um com suas características próprias,
mas mantendo a mesma vocação – O 4x4
com Personalidade!
No momento, a Sarang dispõe no
seu show room, além do Grand Vitara,
o modelo Jimny, na categoria jipe 4 x 4,
que começa a ser produzido no Brasil
em novembro, e o SX 4 na categoria
sportcross, todos três líderes em vendas.
A aposta do gerente de vendas da Sarang
na marca é grande. Segundo ele, “a Suzuki
é uma Fiat que chegou pequena, mas que,
a partir de 2012, se revelará um monstro
de crescimento”. A despeito de todas as
qualidades inerentes ao seu produto, a garantia de três anos dos veículos Suzuki não
tem limite de quilometragem e não está
atrelada ao CPF do proprietário e sim, ao
número de chassi do carro. Isso possibilita
a extensão do seguro àquele cliente que
adquiri um veículo usado da marca, que
ainda esteja dentro do tempo de garantia.
Sérgio Barros destaca que, no caso
da troca de um usado, da marca Suzuki
ou não, a Sarang realiza a melhor avaliação do mercado. O gerente de vendas
é categórico ao afirmar que “a concessionária não perde negócio”. Para isso,
ela cerca o cliente de todas as garantias,
dando-lhe todo o respaldo técnico e
benefícios como a cotação do seguro
na hora da compra e o endosso para a
sua transferência. Por tudo isso, pode-se
dizer que a marca Sarang é sinônimo de
seriedade e comprometimento, reflexos
da postura arrojada e confiante dos seus
dirigentes, há mais de 20 anos no segmento de concessionárias.
Enfim, a Sarang Suzuki é uma concessionária completa, atendendo o consumidor em todas as suas necessidades,
desde a compra do Suzuki OKM, aceitando todas as formas de pagamento,
venda de Seminovos com Garantia de
Procedência, Peças e Acessorios Originais
Suzuki e Assistência Técnica completa,
tudo isso no mesmo local em instalações
modernas e aconchegantes.
Sarang
Av. Prof. Manoel de Abreu, 809 - Tijuca Tel.: (21) 2204-6767 Fax: (21) 2204-6768
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Cassi lança campanha do Plano Família HOSPITAL CREDENCIADO
Desde janeiro último, a
CASSI iniciou forte campanha
nacional para expansão do Plano Cassi Família, conclamando
parentes de funcionários do
Banco do Brasil e de seus cônjuges, até o terceiro grau, para
se associarem.
A campanha destaca a
qualidade do CASSI Família,
cujo principal diferencial está
na ampla oferta de serviços
médico-hospitalares, com cobertura em todo o País e
mensalidades inferiores aos
dos planos equivalentes.
Para alcançar o objetivo,
foi criado interessante incentivo para premiar o associado
que apresentar cada nova
adesão, o qual receberá 5.000
dotz, moeda semelhante aos
pontos. Já aquele que aderir
ao Plano ganha 1.000 dotz,
após o pagamento da primeira
mensalidade, e mais 1.000 dotz
caso opte por débito da mensalidade em conta bancária.

O que é dotz?
Dotz é um programa de
fidelidade por meio do qual os
pontos acumulados (chamados
dotz) podem ser trocados por
produtos, serviços ou viagens.
Os dotz podem ser utilizados
em diversas lojas cadastradas
em todo o Brasil e, inclusive,
para compras via internet.
Como indicar?
Os associados da CASSI
podem indicar o Plano para
parentes até terceiro grau,
consanguíneos ou por afinidade, devendo informar ao
familiar o número da matrícula
funcional, que comprova a
indicação, e orientá-lo a ir até
uma agência do BB ou a uma
Unidade CASSI com cópia de
RG, CPF e comprovante de
endereço.
Mais informações podem ser obtidas na internet,
através do endereço: www.
cassi.com.br ou pelos telefones
3861.1700 e 0800.729.0080.

Por Eurico Gabriel Martins Ferreira (*)
Informo que o antigo Hospital Venerável da Ordem
Terceira (VOT), situado à Rua Conde de Bonfim, 1033-Tijuca, tel: 2571-6242, passou a se chamar HOSPITAL SÃO
FRANCISCO. Vive um momento de crescimento, após conquistar a confiança e o carinho das famílias cariocas por várias
gerações. A Instituição recebeu investimentos de R$ 30 milhões, somente neste primeiro ano, para reforma de quartos,
emergências, recepções, aquisição de equipamentos médicos
e, principalmente, ampliação e capacitação de suas equipes
profissionais. O Centro Cirúrgico foi reestruturado e teve sua
capacidade dobrada. Hoje são 11 salas equipadas com bisturis
elétricos, respiradores, aparelhos para videocirurgia, entre outros equipamentos, além de uma sala para transplantes. Está
focado na alta complexidade e na tecnologia.
O Hospital São Francisco é particular. Um de seus oito
prédios, por exigência da Secretaria Estadual de Saúde, é para
exclusividade ao SUS, que é a parte caritativa da Ordem de
São Francisco de Assis. Em prédio separado, é também dotado de excelente infraestrutura, tecnologia moderna e médicos
especializados. Renovou contrato com as 94 operadoras de
saúde já credenciadas e negocia a inclusão de novas empresas
e planos de saúde.
O mais importante é que firmou convenio com o Hospital São Vicente de Paulo para acolher pacientes quando
não houver vagas neste Hospital, estando apto para todo e
qualquer atendimento médico e cirúrgico de primeira linha.
Está com uma ampla estrutura à disposição dos cariocas,
a saber: 42.278 m² de área construída; 8 prédios; 648 leitos
de internação, 12 leitos de emergência, 192 apartamentos,
75 leitos de UTI, 11 salas de cirurgia, 32 consultórios, 22
especialidades clínicas, 350 médicos e 463 profissionais de
enfermagem.
Diretor Médico: Dr. José Horácio T. Carvalho - CRM
52.21543-3 (Transcrito do Jornal Globo Tijuca de 21.6.12, pg. 15)
(*) Membro Titular do Conselho de Usuários da CASSI e
do Conselho Deliberativo da AABB-Rio.
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