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DITORIAL
Caros amigos
e amigas associados
da nossa AABB-RIO,

Há determinadas medidas que tomamos como gestor
de uma instituição
como a AABB, que
não agradam a grande parcela do corpo
social, mas que se tornam urgentes e
inadiáveis para que possamos preservar
o patrimônio sob nossa responsabilidade.
No entanto, há uma parcela que
compreende, participa e se manifesta
favoravelmente oferecendo, inclusive,
ideias que ajudam a enriquecer projetos
que estamos promovendo, num processo
de transformações de nossos espaços e a
natural manutenção das áreas desgastadas
pelo tempo e uso.
Vários pontos sensíveis que merecem ser solucionados, embora ofereçam
fortes insatisfações nas pessoas que se
sentem atingidas, por motivo de seus
pleitos não possam ser atendidos. Somos
levados a explicar sinteticamente as razões
porque a Diretoria tomou certas decisões
administrativas que visam dar um equilíbrio
ao funcionamento das áreas de grande uso
e proporcionar ao associado e seus familiares um ambiente confortável e seguro.
Vejamos alguns exemplos:
1 – Taxa de convidados das
churrasqueiras - Medida implantada pela
administração anterior, em maio de
2010, com o único objetivo de disciplinar e racionalizar a presença de
nâo-sócios no clube, em especial nos
finais de semana. Foi uma medida muito
criticada, mas que se provou necessária e
eficaz. Contudo, persistem as solicitações
para que a taxa de convidado não seja
cobrada, o que naturalmente enseja
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uma situação de privilégio em relação
ao associado que não busca isenção
dessa natureza. A Diretoria reunida, por
unanimidade, decidiu não mais conceder esse tipo de isenção;
2 - Concessões especiais - Assunto já ventilado em fevereiro próximo
passado, e que trata de permissões
especiais que algumas pessoas possuem, na maioria das vezes, familiares
e filhos que atingem a idade de 24
anos, idade limite como dependentes
do sócio-titular, e alguns outros casos
particulares. Também, por decisão da
Diretoria, essas concessões não poderão
ser prorrogadas ao final dos prazos já
concedidos. Esperamos contar com a
compreensão do quadro social como
um todo, pois estamos apenas protegendo o direito do próprio associado;
3 - Convidados mensais - Apesar
de vigorar há muitos anos uma regulamentação a respeito, estabelecendo
que cada associado-titular tem direito
a quatro convites por mês, muitos
sócios desconhecem essa prerrogativa.
Outros não sabem como exercer
esse direito. Para elucidar dúvidas, informamos que os convites devem ser retirados antecipadamente na secretaria da
AABB-Rio, e que um mesmo convidado poderá visitar o clube, no máximo,
duas vezes por mês. Cabe, ainda, acentuar que, esta visita regulamentada, não
dá direito, ao convidado, de participar
gratuitamente de atividades esportivas,
pois em todas elas, é cobrada uma
taxa de convidado;
4 - Alunos de empresas terceirizadas - Considerando os contratos
em vigor, os alunos das empresas
terceirizadas, no período de terças às
sextas-feiras, por duas horas, podem
utilizar o estacionamento do clube., no

piso superior, pagando a taxa especial
de R$ 5,00 (cinco reais). Reconhecemos, entretanto, que o controle desse
tempo de permanência necessita ser
aperfeiçoado e estamos trabalhando
nesse sentido;
Decididamente, não é nosso desejo tratar neste espaço, de assuntos
nem sempre agradáveis como os acima
expostos. O fazemos por ser nosso
dever administrar com a razão, competência e a dedicação que se espera do
gestor de uma grande empresa, sempre
visando manter e melhorar a mesma
em todos os aspectos, no sentido de
atender aos interesses da coletividade
que a constitui e, também, informar a
essa comunidade o “funcionamento da
engrenagem”.
Mudando um pouco de assunto,
para algo mais agradável, informamos
que o nosso Ginásio de Esportes foi
reinaugurado no último dia 28 de abril.
É com enorme satisfação que fazemos
esta comunicação ao quadro social,
pois temos certeza que entregamos
ao associado o nosso Ginásio reformado, onde ele poderá usufruir plenamente
de mais um local com qualidade para
o seu lazer.
Reafirmamos que é muito positivo,
que o quadro social, se manifeste
através de sugestões e críticas construtivas que venham contribuir para o
desenvolvimento do clube como instituição, e para o conforto, bem-estar e
segurança de toda a família abebiana.
Que Deus ilumine, proteja e
abençoe a todos nós!
Um afetuoso abraço e até a
próxima.
REINALDO BATISTA RIBEIRO –
Presidente.
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Nossa Capa: As festas temáticas da AABB-Rio sempre tiveram o apoio e
a presença maciça do associado. Assim é o Natal, o Carnaval, os Flashback, Dia das Mães, Dia dos Pais como foi, também, a Páscoa festejada no
domingo, 8/04, com a farta distribuição de chocolates e muitas brincadeiras aprontadas pelo grupo Zarakê e seus bichinhos personagens dos files
infantis da Disney. Foi um festejo de muita cor, animação e brilho como
tem sido os eventos programados para os fins de semana na sede social
da Lagoa Rodrigo de Freitas. Fotos de Carlos Cardoso.
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Quarta

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

6

Domingo

Salão Galeria

11
Sexta

19:00/23:00
Noite dos seresteiros venha
mostrar seu talento

13

Traga a mamãe para festejar
conosco esta data importante
Domingo
com uma programação muito
especial ao som de “ÂNGELO GARCIA”
Pérgula da Piscina

19
Sábado

21:00/2:00
Grande Baile dos 84 anos de
existência da nossa querida
AABB – Rio ao som da Banda
LG. NÃO PERCAM !!!!
Salão Nobre

25

21:00/01:00

A pedidos Nelson Laranjeiras e
banda
Pérgula da Piscina

12
Sábado

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

Salão Galeria

13:00 / 17:00

13:00/17:00

16

15:00/17:00

Venha ganhar prêmios se
Quarta-feira divertindo Bingo Social
Salão Galeria

20
Domingo

13:00 / 17:00
Venham apreciar um samba
choro com Roberto Mendes e
banda
Pérgula da Piscina

27
Domingo

13:00/17:00
Celso Abusaid com
o melhor da MPB
Pérgula da Piscina

FLASH-BACK Noite temática
“BREGA &CHIQUE”
Prêmios
P ê i para melhores caracterizações

Sexta-feira

Salão Margarida

2

Junho

20:00/24:00

BOTEQUIM DO SAMBA na
AABB-RIO.
A Sensação com a Sambista
AABB
R
NINA ROSA

Sábado

Salão Granito
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NIVERSARIANTES • Por Lia Esperança Kayat (*) | Fotos de Carlos Cardoso

ALEGRIA é a tônica da festa dos ANIVERSARIANTES
Muita alegria, mesmo! E, por quê
não se afirmar a animação que se visualizava no salão, com os participantes
celebrando as datas natalícias ocorridas no
mês de abril? Já prevendo o resultado, nosso fagueiro VP Social, Júlio Kaiatt, inovou
perguntando ao microfone, no intervalo
do tradicional baile, se a música estava a
contento. Lógico, o resultado foi positivo através dos aplausos dos associados
saudando o som maravilhoso de Marcos
Vivan e sua banda, que agradou em cheio.
Outros momentos marcantes foram
dignos de registro. Desde a decoração
festiva ornamentando o lindo Salão Nobre;
o variado Buffet e as diversas iguarias do
cardápio. Além da música, tendo a frente
o renomado cantor ” MARCO VIVAN “
e sua banda composta de 4 músicos, o
público dançarino demonstrou a dança de

salão em ritmos contagiantes, deslizando
pela ampla pista, os melhores sucessos na
voz desse artista altamente gabaritado, que
entoou canções dos “HITS “ americanos e
europeus.
No decorrer do ambiente festivo
aconteceu o tão esperado sorteio de
brindes para todos os presentes, cujos
agraciados muito se deliciaram...
O baile transcorreu em um astral
nunca visto, pois ao encerramento do conjunto musical, o cantor “SHOW- MAN”
desceu à pista e comandou o ensaio de
uma linda coreografia de samba, fazendo
o deleite da mocidade e dos demais que
ali se encantavam com o evento.
O tradicional baile dos aniversariantes vai, cada vez mais, apresentando uma
maior frequência de apreciadores, combinando sócios e convidados em geral. (*)

Associada e colaboradora da Revista.

Aniversariante Iris Taylor de Lima na companhia
dos amigos Paulo, Ethel e Paulo Roberto

Aniversariante Renan Vargas, professor de dança
de salão, homenageado pelos seus alunos

Aniversariante Maria Lucia na companhia de
Luiz Libório

Aniversariantes Sérgio Granja e Maria José
Pereira da Silva festejam com seus respectivos
pares Flávia Granja e Marcos Dajczer

Aniversariante Ronaldo Lipinisky comemorando
ao lado de Maria de Fátima e do casal Cecília/
Kadu

Aniversariante Luiz Lopes Mesquita com a filha
Maria de Fátima, o genro Rogério Prata e as
netas Thamires e Letícia

Casal Ary Almada e Aparecida festejando 53
anos de matrimônio com o aniversariante Renan
Fabiano Alves e os amigos Cecy Dilza Hiroshi,
Marizinha Ary Manoel e Denize Aparecida

Aniversariante Simon Wajntraub, fonoaudiólogo
e professor de oratória, comemora ao lado da
esposa Ângela e do casal amigo Mestre Rosado/
Graça Rosado

Aniversariantes Octacílio Almeida Jr e Thiago
Kruel recebem as homenagens de Josete Santos,
Larissa Almeida, Álvaro Kruel, Losita Campos,
Rosane Kruel, Thelma Kruel e Cicina Silva
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O grupo de aniversariantes reunido em torno do
bolo posando para a foto oficial

O cantor e músico Marcos Vivan dando um
show na Festa

Aniversariante Ziney na companhia de Célia e
do casal Ary/aparecida

Casal Cleto Veiga Calado/Célia Maria comemoram 36 anos de feliz matrimonio

Aniversariante Manoel Barbosa na companhia de
Carlos Eugênio, Cristina,Teixeira e Janete

Aniversariante Maria da Graça Barros ao lado
do esposo Edilson

Casais José/Nazle Chalom, Hélio/Jamile Overburg e Júlio/Lia Kayat (39 anos de matrimônio),
comemoram seus natalícios

Aniversariante Yara Olmedo Freino ao lado do
esposo Beni Freino

Aniversariante Ademir comemora ao lado da
esposa Amélia e dos casal amigo Antônio Carlos/
Maria do Socorro

Aniversariante Elza Narcizo Copello recebe o
carinho do esposo conselheiro Carlos Copello e
dos casais amigos Nilza/Nelson, Raquel/Silvio
e Neide/Orlando

Aniversariante Cláudia Soares festeja ao lado
do esposo Mauricio e dos casais amigos João/
Carmen, Marcelo/Ana Nery e Fontinha/Sônia

Vencedores
dos sorteios
de brindes
Sérgio conquistou um jogo de lençóis Cesar ganhou um
aparelho de fundi

Thiago faturou um
jogo para torta

Ana Nery ganhou um Maureen recebeu um
jogo para pizza
brinde

Sérgio Andrade recebeu Antônio faturou um mês Josete foi sorteada com Lea foi agraciada com Mena ganhou um mês Rosane foi sorteada com
uma sanduicheira
de ginástica energética um mês grátis de aulas um jogo para churrasco grátis de ginástica na um conjunto de 12 pede dança de salão
Academia Pró Quality ças para sobremesa
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SHOW DE ELYMAR SANTOS
Imperdível, este é um show que
surpreende. Dia 16/06/2012, às 21 horas, no Salão Nobre “Flávio Alcofra”, da
nossa AABB-Rio, marque sua presença
para ver e ouvir a performance de Elymar Santos. Os convites já estão à venda
na Secretaria do Clube aos preços de
R$60,00 (sócios) e R$90,00 (convidados). O espetáculo é uma parceria com
a “CS Produções e Eventos”, que tem a
direção do professor de dança, Cristiano
Salgado.
Ainda adolescente, o carioca
ELYMAR SANTOS, nascido em 11/
out/1952, começou sua fama ao vencer
concursos em programas do Chacrinha
e de Flávio Cavalcanti.

T

Mas a grande arrancada para a
fama aconteceu em 1985 ao apresentar-se em grande estilo no Canecão, então
espetacular casa de shows. Para tanto,
ocorreu a ELYMAR vender tudo que
tinha. Assim deslanchou com esse ato
de ousadia e já no ano seguinte lançou
seu primeiro LP, intitulado “ELYMAR
NO CANEÇÃO”. A partir daí iniciou-se
uma série de LPs e CDs, que atingiram
enorme popularidade.
Entre seus maiores sucessos destacamos “Subindo pelas Paredes”, “Escancarando de Vez”, “Taras e Manias” e
“Guerreiros não Morrem Jamais”.
Não percam ELYMAR SANTOS
dia 16 de junho na AABB-Rio.

EATRO • Fotos Carlos Cardoso

O SUCESSO DO
TEATRO NA AABB
O espetáculo “Arca dos Bichos”,
encenado no dia 29/03, no Salão Nobre
“Flávio Alcofra”, fez sucesso entre o público da AABB-Rio, que prestigiou a linda
peça teatral.
Dirigida por Renata Maia, a peça esteve em cartaz no “Teatro Clara Nunes”,
no Shopping da Gávea, durante os meses
de março e abril. Com elenco expressivo,
que realiza uma atuação impecável, os
personagens (animais caracterizados no
coração das pessoas) transmitiram muita
emoção e lições de vida, demonstrando o
real valor das amizades verdadeiras.
Duas associadas do clube fazem
parte do elenco, são elas: Nina Brandão,
filha de Zeca Brandão e neta do Sr. José
Carlos Moreira Brandão e Maria Eduarda
Sá Moreira, filha do casal Suzana de Almeida Sá e Jorge Luiz de Souza Moreira.
Esse evento marcou o início de
uma nova temporada de apresentações
teatrais no Clube. A Vice-Presidente Cultural da AABB, Regina Marques dos Reis
González, planeja trazer diversas peças
para serem encenadas aqui, ao longo dos
finais de semana deste ano. O sucesso,
certamente, se repetirá.
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ERESTA • Edson de Oliveira Gomes | Fotos Carlos Cardoso

“CHORÕES” celebram data

Os amantes da música brasileira
prestaram homenagem ao dia nacional do
“CHORO”, que se comemora em 23 de
abril, data de nascimento de Pixinguinha,
uma das figuras exponenciais da música
brasileira. A manifestação aconteceu na
noite dos seresteiros do mês de abril, com
a abertura feita pelo regional do maestro
Oscarzinho, executando um gostoso chorinho, muito aplaudido pelos simpatizantes
deste popular ritmo musical, que acaba de
perder a sua ‘Rainha’, Ademilde Fonseca,
que faleceu, aos 91 anos de idade, no dia
21/03 deste ano.
Em uma noite eclética, nossos cantores fizeram uma viagem por diversos países,
contemplando fados portugueses, canções
francesas e boleros mexicanos, sem deixar
de lado a música nacional, dando demonstração de quão democráticas são as serestas
da AABB-Rio.
Não percam a próxima apresentação
que será no dia 11 de maio de 2012.
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Coração do
presidente falhou
No dia
14/04, um sábado de sol
escaldante
e de muito
calor, o presidente da
AABB-Rio, sr.
Reinaldo Batista Ribeiro,
foi socorrido
em uma das
dependências do Clube.
Imediatamente acionado, o guardião de piscina de plantão, Sr. Marcelo,
aplicou-lhe massagem cardíaca, obtendo
sucesso.
Assistido pelos médicos, drs. Nilcéa Cardoso e Daniel Cutrim, sócios do
Clube, posteriormente, foi instalado balão de oxigênio e procedido o encaminhamento para o serviço de emergência
hospitalar.
Já consciente, apresentando um
quadro estável para o momento, foi
transferido para o Hospital Quinta d´Or,
onde foi submetido a tratamento especializado e já está em casa se restabelecendo do mal súbito.
Reinaldo solicitou licença médica até o dia 31 de maio, de acordo
com o parágrafo 3º, do art. 27, do
Estatuto, quando espera voltar as suas
atividades normais. Em sua ausência,
será substituído pelo Vice-Presidente
de Administração, Sr. Ivan de Castro
Esteves.

F

LASH BACK | Fotos Carlos Cardoso

Recordando os
“BEATLES”
A realização do programa “Flashback” de abril ofereceu aos associados
e convidados momentos de grandes
emoções, com a apresentação do jovem
grupo “Black Bird Dream”, “cover” dos
“Beatles”, executando os maiores sucessos do inesquecível quarteto inglês.
Pode-se até afirmar que foi uma noite
dourada, rememorando os anos em que
se respirava liberdade na criação, em
todos os setores artísticos, mais principalmente na música e através dos concorridos festivais.
E os “Beatles” reinaram e se eternizaram deixando obras primas que foram
executadas pelos meninos e meninas da
banda e ouvidas, dançadas e aplaudidas,
cada uma, com visíveis sinais de saudades,
pelo público que vivenciou a época, mas
também, impressionaram os mais jovens
que lotavam o “Salão Nobre” da AABB.
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AABB
COMPLETA
84 ANOS

N sábado, dia 19, será comemorado o dia
No
maior da nossa querida AABB-Rio. São 84
m
an
anos de existência, conservando-se atraente,
aaconchegante e movimentada.
ac
Seu quadro social tem prestigiado os
ev
eventos dedicados em sua programação soci
cial, esportiva e cultural. Sempre conservando
aq
aquele slogan do clube da família, sua área é
preservada à prática do lazer, da diversão,
para todas as idades. Aqui o funcionário do
Banco do Brasil chama carinhosamente de sua
“segunda casa” e o comunitário encontrou um
oásis de tranqüilidade para sua família.
A programação para o dia 19, consta do
tradicional Baile, em trajes de gala e passeio

completo, com a atração musical da grande
orquestra espetáculo LG, já conhecida de
nossos associados. Antes, porém, teremos um
coquetel animado pela execução de pérolas
do jazz internacional, por um grupo de artistas
contratados.
As reservas de mesas estão sendo feitas
desde já na Secretaria e pedimos que o faça
com antecedência para evitar dificuldades face
a limitação de espaço do Salão Nobre, onde
será realizada a Festa.
A propósito, o funcionamento das áreas
internas do Clube será encerrado às 14:00h,
para que se possa realizar os preparativos para
a festa noturna.

8º ENCONTRO DE
CORAIS na AABB-RIO
Esse evento de envergadura acontecerá no dia 5 de maio, às 17 horas, no
Salão Nobre “Flávio Alcofra”, da AABB- Lagoa. Apresentar-se-ão 5 corais, a saber:
• CORAL DO TRT – RIO, que surgiu da iniciativa de um grupo de servidores,
que animados com a possibilidade de formarem um coral, fizeram a proposta à Alta
Administração do Tribunal Regional do Trabalho. Apoiados por ela e patrocinados
pela Comissão Permanente Responsabilidade Socioambiental, grupo ser formou
em torno do regente André Protasio. Fez diversas apresentações dentro e fora do
Tribunal, cantando repertório variado em que cabem vários ritmos brasileiros, do
samba ao carimbó, e algumas das mais belas canções da MPB. Regente: ANDRÉ
PROTASIO. Pianista: LÉO FREITAS
• CORAL SERESTA - Trata-se de coral independente fundado em 2002
por pessoas que cantam apenas músicas brasileiras, preferencialmente do gênero
com que se intitula. Tem como arranjador ZECA RODRIGUES, mantendo ativa
agenda de apresentações, em diversas cidades, mas principalmente no Rio. Serão
bem-vindos todos os quiserem conhecer de perto esse trabalho. Regente: ZECA
RODRIGUES
• CORAL SOM BONDE CARIOCA – Formado por um grupo independente
para interpretar canções de compositores que bem entendem da alma carioca.
Através da magia de canções que falam da Cidade Maravilhosa com amor, humor e
carinho.,O grupo já completou um ano de existência. Quem sobe nesse BONDE é
para curtir Jorge Benjor, Tim Maia, Noel Rosa e tantos outros. Regente: CRISMARIE
HACKENBERG
• CORAL FURNAS GERANDO VOZES, composto por funcionários de
FURNAS, existe desde 1990. Em dezembro de 2000, o grupo gravou seu primeiro
CD e o 2º em 2011. É composto de 33 cantores. Regente GABRIEL SZANT.
• CORAL DA AABB-RIO – Fundado em 2006, patrocinado pela FENABB.
Nestes 6 anos, participou dos festivais de Conservatória-RJ, Vassouras-RJ, Forte de
Copacabana-RJ. Participa também de solenidades festivas e religiosas na sede do
Clube. Regente YAN GUIMARÃES. Assistente: Pianista ANA CRISTINA CASTRO
MONTEIRO.
REPERTÓRIO: 1. Força Estranha (Caetano Velloso) arranjo: Yan Guimarães;
2. Vira, Virou (Kleiton e Kleidir) adaptação Ana Monteiro; 3. Conversa de Botequim
(Noel Rosa e Vadico) arranjo Yan Guimarães; 4. You were always on my mind
(Johnny Christopher e Wayne Carson Thompson) arranjo Yan Guimarães; 5. Disparada (Geraldo Vandré e Théo de Barros) arranjo Yan Guimarães.
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Uma
homenagem
à RAINHA
DO LAR
As mamães associadas da AABB serão
homenageadas na AABB-Rio, no seu dia maior
que acontecerá domingo, dia 13, a partir das
13:00h.
Haverá farta distribuição de refrigerantes, pipoca, chope e uma programação toda especial
que contará com a presença do som de Ângelo Garcia. O cardápio do bufê “Clé d´Or” terá
um especial tratamento visando oferecer o que
tem de melhor à “Rainha do Lar”.

C

ANTINHO DA POESIA
Por Miralda Perillier (*)

Eis um pequeno resumo de minhas
recordações, ilusões, desilusões, esperança e
saudade...

RECORDAR É VIVER!
Não tinha nada, levava a vida à toa,
Mas mesmo assim tão pobre
Eu fazia inveja a muita gente boa!
É que a esperança me afagava o coração
Eu andava pelo mundo
À procura de ilusão.
Que bom que estava aquele abraço
Que me deu ensejo
De sentir a vida num grande beijo.
Que bom que estava sem a riqueza
Mas veio a virada
Me deram tudo e eu não tenho nada!
(*) Associada e Colaboradora da Revista da AABB.

B

OTEQUIM DO SAMBA • Lia Esperança Kayat (*) | Fotos Carlos Cardoso

Botequim do Samba
repete o SUCESSO

Num cenário montado a caráter no Salão Granito, foi realizada, no dia 14/04, a segunda edição do
Botequim do Samba. Observamos que grande parte
dos associados que presenciaram a estreia, desta vez
trouxeram amigos e familiares, preenchendo todo o
espaço decorado exclusivamente para o evento.
O clima de “BOTECO” foi completo, com o
cardápio de petiscos bem diversificado, as mesinhas
enfeitadas contendo vários tipos de tira-gostos, o lindo
balcão simulando o BAR do estabelecimento. Acrescente-se que tudo isso foi embalado pela excelente voz
da cantora e sambista NINA ROSA, que canta e nos
encanta, com o seu ritmo contagiante e simpatia mútuos. Esse clima promove aos participantes as melhores
vibrações de alegria e êxtase, com a descontração
existente em mesa de BAR...
Não é demais lembrar os versos da célebre
canção NAQUELA MESA... bem como situarmos os
muitos encontros e criações dos grandes compositores
da época, como o eterno NOEL ROSA, pois nelas
compôs o refrão da música “COM QUE ROUPA” ou
o inesquecível folhetim “CONVERSA DE BOTEQUIM”.
O BOTEQUIM DO SAMBA é um programa de
grande diferencial onde encontramos o lazer e o bate-papo informal do nosso dia a dia. Não deixe de comparecer, pois sua presença
é valiosa. Agende desde
logo a sua participação,
para o próximo Botequim
do Samba: DIA 02 DE
JUNHO – SÁBADO ÀS
20 HORAS, NO SALÃO
GRANITO. ATÉ LÁ !!!!
(*) Associada e
colaboradora da Revista.
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ÁSCOA • Lia Esperança Kayat (*) | Fotos Carlos Cardoso

Festa de PÁSCOA na AABB
O domingo de Páscoa na AABB
foi comemorado em grande estilo: - alto
padrão em todos os setores que compõem a data festiva nos seus mínimos
detalhes. Destaque para a tradicional
distribuição de OVOS DE PÁSCOA
que adoçou a alegria da criançada e dos
adultos também.
O ponto chave desta festa foi
a chegada dos lindos personagens da
DISNEY. Os bonecos, representando
MICKEY e MINIE, chegaram acompanhados do COELHO tipicamente ornado para o evento, e mais os divertidos
palhaços PATATI e PATATÁ, dotados
de grande simpatia, animando a turma
de baixinhos que os cercavam para fotos e filmagens. Todos, enfim, dançavam
e cantavam alegremente neste universo
encantado...
O fundo musical ficou a cargo
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do Grupo ZARAKÊ, que embalou os
presentes com o vasto repertório musical, entoando sucessos de FORRÓ,
BAIÃO, SAMBA, TURMA DA XUXA,
etc... trazendo as famílias à pista de
dança, onde animadamente se confraternizavam...
Foi realmente digno de louvor
o “ DOMINGÃO DA PÁSCOA” em
nossa AABB, quando se reuniu a cúpula
de associados antigos e novatos das
diversas gerações, que se encontraram
em um cenário de um “ MINIPARQUE
DE DIVERSÕES “, tendo como complemento as duas carrocinhas de PIPOCA,
e farta distribuição de refrigerantes,
oferecidos a todos com muito AMOR
e CARINHO.
(*) Associada e colaboradora da
Revista.
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IBLIOTECA

Biblioteca Alexandre Caminha
Livros Novos
FICÇÃO................................................................................................................
AS ÚLTIMAS QUATRO COISAS - Paul Hoffman
UM CORAÇÃO CHEIO DE ESTRELAS - Alex Rovira e Francesc Miralles
A MEDIADORA, 04 A HORA MAIS SOMBRIA - Meg Cabot
UM BOM TRICÔ - Debbie Macomber
O CADERNO DE MAYA - Isabel Allende
JOGADA MORTAL - Harlan Coben
DESTINADA - P. C. Cast e Kristin Cast
A SOMBRA DA LUA - John Sandford
O MELHOR DE MIM - Nicholas Sparks
UM GRITO DE AMOR NO CENTRO DO MUNDO - Kyoichi Katayama

NÃO-FICÇÃO....................................................................................................
NUNCA HOUVE UM HOMEM COMO HELENO - Marcos Eduardo Neves
POR QUE OS LÍDERES MENTEM - John J. Mearsheimer
O GRANDE MILAGRE - Tom Rose
TIRANOS E TIRANETES - Carlos Taquari
O CHALÉ DA MEMÓRIA - Tony Judt
LOTTE & ZWEIG - Deonísio da Silva
O LIVRO DE OURO DA MITOLOGIA - Thomas Bulfinch
A GRANDE ESPERANÇA - Ellen G. White
O CIDADÃO DE PAPEL - Gilberto Dimenstein
NOS CAMINHOS DA LIBERDADE - Gloria Eagle’s

INFANTO-JUVENIL..........................................................................................
O MOSNTER HIGH 2: O MONSTRO MORA AO LADO - Lisi Harrison
XADREX DIVERTIDO: NO REINO DOS ANIMAIS - Judit Polgar
VERSINHOS DE PROSPERIDADE - Álvaro Modernell
TODA CRIANÇA DO MUNDO MORA NO MEU CORAÇÃO - Ruth Rocha
AS SANDÁLIAS DO PROFETA - José Bortolini
CONHECENDO OS DINOSSAUROS - Luiz Anelli
ZAC POWER: TEST DRIVE 01: A VIAGEM DE ZAC À LUA - H. I. Larry
ZAC POWER: MISSÃO RADICAL 02: TORRE SOMBRIA - H. I. Larry
O TRENZINHO DO NICOLAU - Ruth Rocha
CHAPEUZINHO VERMELHO
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“Recomendamos a leitura dos livros abaixo
que fazem parte de nosso acervo”
O adjutório.
Clóvis Moraes da Silva
Adjutório também conhecido como mutirão, emprestou
seu nome a este romance
que transmite o conhecimento
sobre as lides, os costumes,
os hábitos, as tradições e as dificuldades do
povo da zona rural. O autor apresenta muitas
particularidades sobre as regiões comentadas.
Explorando a rotina cotidiana dos camponeses.
Absolvo e condeno.
Giselda Morais
A escritora sergipana Gizelda Morais mostra, em sua
obra Absolvo e Condeno, os
conflitos de um Juiz de Vara
de Família com relação não
apenas ao seu trabalho de julgar mas também
com o seu relacionamento com uma mulher
mais jovem que ele e que é a representação
da pureza, a materialização de sentimento que
o Juiz até mesmo já havia esquecido. Em seu
afã de descobrir suas próprias e verdadeiras
intenções, ele acaba indo para o Japão, onde
vive momentos não só de angustia mas principalmente de introspecção. Nesse ínterim, o
seu relacionamento familiar, que havia muito
vinha com gosto amargo, torna-se muito mais
agradável e o Juiz descobre na própria filha, uma
grande amiga.
O Deus das pequenas coisas.
Arundhati Roy
Os gêmeos Rahel e Estha crescem entre caldeirões de geléia
de banana e pilhas de grãos
de pimenta, na fábrica da avó
cega, Mammachi. Armados somente da invencível inocência das crianças, eles
tentam inventar uma infância à sombra da ruína
que é sua família - a mãe, a solitária, adorável
Ammu, o delicioso tio Chacho, a inimiga Baby
Kochamma e o fantasma de uma mariposa que
um dia pertenceu a um entomologista imperial.
Rahel e Estha ficam sabendo que ‘As coisas
podem mudar num só dia’, que as vidas podem
ter seu rumo alterado e assumir novas - e feias formas, que elas podem até cessar para sempre.
‘O Deus das pequenas coisas’ é um romance
ancorado na angústia, mas alimentado pela magia e por um profundo conhecimento.
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Realizações do Departamento Esportivo
durante o mês de abril e divulgação dos
próximos eventos do mês de maio de 2012

Notícias do Departamento de Esportes
DETEC
1 – ACADEMIA DE GINÁSTICA:
Inaugurada em 10 de
setembro de 2011, e prestes
a completar oito meses de
atividades, a Academia tem
demonstrado estar à altura das
necessidades dos associados
e respectivos convidados da
AABB-Rio.
Venha conhecer e se
motivar para começar um
programa de exercícios com
professores qualificados e equipamentos de alto nível na ProQuality, a nova Academia de
Ginástica da AABB-Rio!

3 – BASQUETEBOL (RECREAÇÃO MÁSTER):

Acesse o blog do Grupo e fique atualizado sobre a programação: http://gvbar.blogspot.com/
2 – BADMINTON:
No último mês de março,
foi iniciada na AABB-Rio a prática
da modalidade olímpica Badminton, tornando-se, assim, a nossa
instituição, o clube pioneiro entre
os có-irmãos da Zona Sul do Rio
de Janeiro.
O Badminton é uma modalidade esportiva praticada oficialmente em 142 países; por se
desenvolver em ambiente fechado e coberto, portanto, livre de
condições climáticas adversas; ou seja, pode ser praticado com
chuva, sol, frio ou calor, pois o espaço de jogo vai estar sempre
em condições de uso. É um esporte de grande aceitação popular, de fácil aprendizado e praticado por homens, mulheres e
crianças de todas as idades.
Em fase experimental e de implantação na AABB-Rio, o Badminton está sendo oferecido aos associados nos seguintes horários:
Dias e horários: Terças, Quintas, Sábados e Domingos =
10:00 ás 12:00 horas.
Local: Quadra nº 2, do Complexo Desportivo (quadras
cobertas).
Informações no Departamento de Esportes:
E-mail: aabb-detec@aabb-rio.com.br
Fones: 2274-4350 ou 2274-4722 (ramal 436), após as 13:00.

4 – BOLÃO DO CAMPEONATO CARIOCA 2012:
O Campeonato Carioca
2012 está em pleno andamento;
portanto, não deixem de participar
do Bolão organizado pelo Departamento de Esportes 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
entregue ao funcionário responsável até o início dos jogos;
• Ganhará quem obtiver mais pontos, de acordo com o Regulamento do Bolão:
1,0 ponto = quem acertar o resultado do jogo (vitória, derrota,
empate).
2,0 pontos = quem acertar o placar do jogo.
Em caso de empate, haverá sorteio entre os participantes empatados.
Prêmios por rodada:
1 porção de fritas + 1 porção de frango à passarinho + 2
latas de refrigerantes ou 2 latas de cervejas.
Prêmio no final do Campeonato Carioca:
1º lugar = Camisa Oficial do time do coração;
2º lugar = Camisa Polo do time do coração;
3º lugar = Bandeira do time do coração.
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5 – CARTEADO:
Informações no Departamento de Esportes:
E-mail: aabb-detec@aabb-rio.com.br
Fones: 2274-4350 ou 2274-4722 (ramal 436), após as 13:00.
6 – CINFAABB 2012- CAMPO GRANDE/MS:
No período de 21 a 28 de abril de 2012 foi realizado em Campo Grande - Mato Grosso do Sul o XVII CINFAABB, Campeonato
de Integração dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil.
O CINFAABB foi disputado nas seguintes modalidades:
• Futebol Minicampo nas categorias: Máster, Supermáster e
Hipermáster;
• Voleibol Feminino;
• Tênis (Simples e Dupla), Masculino e Feminino;
• Truco;
• Sinuca;
• Natação;
• Atletismo;
• Dominó.
A AABB-Rio participou das modalidades de Futebol Minicampo Máster e Dominó; os resultados obtidos pela nossa delegação
serão publicados na próxima edição da Revista.
7 – DANÇA SOLTA:
Os Departamentos Cultural e Esportivo estão organizando
desde o mês de janeiro, nas 4ª feiras, às 19:00 horas, no Salão
Margarida, sessões de Zumba, aulas coletivas de Dança Solta, que
é resultado da mistura de vários ritmos de músicas e atividades
aeróbias, ministradas pelo consagrado professor Hélio Faria.
Essas sessões estão sendo realizadas em caráter experimental; dependendo da adesão por parte de associados e seus
convidados, essa atividade poderá se tornar permanente, isto é,
poderá compor de forma definitiva o elenco de manifestações
físico-culturais no nosso clube.

9 – FUTSAL:
Teve início no dia 04 de março, o Campeonato Carioca
de Novos Talentos da Liga Rio Futsal e a AABB-Rio participa nas
categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-13.
Até o presente momento as nossas equipes ocupam posições intermediárias nas respectivas tabelas de classificação: Sub-9
= 4º lugar, e Sub-11= 7º lugar; sendo que equipes ainda têm
chances de se sagrarem campeãs. A nossa equipe Sub-13 ocupa
o 10º lugar, com remotas chances de alcançar o título, pois esta
equipe foi composta com muita dificuldade, tendo em vista que
da equipe da temporada anterior a maioria dos atletas ultrapassou
a idade limite.
10 – NATAÇÃO:
Resultados:
1 - Primeira Rodada do Circuito Estadual de Natação
Master e Pré-Master: Olaria A.C - piscina de 25 metros / Rio de
Janeiro – 18/03/12
Classe 25+ - Joana Izar - 400 metros livre - Campeã e 50
metros peito - 3º lugar
Classe 40+ - Virginia Pedrosa - 400 metros livre - Campeã
e 200 metros medley- Campeã
Classe 65+ - Sandra Santa Maria - 400 metros livre - Campeã e 50 metros peito - Vice-campeã
Classe 40+ - Silvio Amaral - 400 metros livre - 3º colocado
e 200 metros medley - 4º colocado
Classe 45+ - Rosimar Rocha - 50 metros costas - Campeã
e 50 metros peito - Campeã

Flagrante da aula de Dança Solta no dia 11/04/12 no salão Margarida

8 – FUTEBOL:
8.1 – PELADA DOS VETERANOS:

Revezamento feminino - 4 x 50 livre feminino máster – 3º lugar – classe
160+, Virginia Pedrosa, Rosimar Rocha, Sandra Santa Maria e Joana
Izar

2 - Travessia dos Fortes - dia 18/04/12: Copacabana: Percurso Posto 6 ao Leme, Distância 3,5km.
Atletas que representaram AABB-Rio: Silvio Amaral , Joana
Izar e Rodrigo Cruviel.
11 – PROJETO ESPORTE E SAÚDE:
O DETEC, conforme informado nas edições anteriores da
Revista da AABB-RIO, aguarda a manifestação dos associados
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interessados em participar das atividades do PROJETO ESPORTE
E SAÚDE, aos domingos, às 10:00 horas, na orla da Lagoa Rodrigo
de Freiras.
Deve ser ressaltado que, se ocorrer manifestação por parte
dos associados, o DETEC terá enorme satisfação em organizar e
realizar as referidas atividades, visando a despertar nos participantes
o interesse pela prática de atividades físicas orientadas, objetivando
melhor qualidade de vida.
Informações no Departamento de Esportes:
E-mail: aabb-detec@aabb-rio.com.br
Fones: 2274-4350 ou 2274-4722 (ramal 436), após as 13:00
12 – SINUCA
TORNEIO NINEBALL DE SINUCA:
Durante o mês de abril, nos dias 12, 17, 18, 19 24, 25, 26 e
no dia 02 de maio, desenvolveu-se o Torneio Interno de Nineball.
Os jogos foram programados para serem realizados a partir das
17:00 horas. Os resultados dos jogos serão publicados na próxima
edição desta Revista.
13 – TÊNIS:
TORNEIO INTERNO DO 84º ANIVERSÁRIO DA
AABB-RIO:
No período de 12 a 27 de maio de 2012, será realizado o
Torneio Interno do 84º Aniversário da AABB-Rio, podendo do
mesmo participar todo associado, independentemente do nível técnico, idade e gênero; as inscrições poderão ser feitas no período de
15 de março a 06 de maio de 2012, no Mural do Tênis, devendo
o tenista, no ato da inscrição, entregar um tubo de bola Dunlop,
para que a respectiva inscrição seja validada.
Para que a competição de determinada categoria seja realizada, tem que haver um número mínimo de 8 (oito) inscritos.
Seguem abaixo as categorias:
• Simples Feminina
• Simples Masculina “A”
• Simples Masculina “B”
• Simples Masculina “C”
• Dupla Feminina
• Dupla Mista
• Dupla Masculina “A”
• Dupla Masculina “B”
• Dupla Masculina “C”
14 - TORNEIOS INTERNOS DO 84º ANIVERSÁRIO
DA AABB-RIO:
A programação esportiva comemorativa do mês de fundação
do nosso clube, prevê que, além do já tradicional Torneio de Tênis
de Aniversário da AABB-Rio, sejam realizados Torneios de Aniversário das seguintes modalidades: Basquetebol, Futebol Society,
Futsal, Sinuca, Squash e Voleibol.
Os associados e associadas que tenham interesse em participar dos Torneios acima mencionados, deverão se inscrever,
preferentemente por equipe, quando for o caso, ou individualmente
no DETEC, até o dia 13 de maio de 2012:
E-mail: aabb-detec@aabb-rio.com.br
Fones: 2274-4350 ou 2274-4722 (ramal 436), das 13:00 às
20:00

Com exceção do Torneio de Tênis que tem o seu início
previsto para o dia 12 de maio, os demais Torneios ocorrerão no
período de 19 a 31 de maio, com jogos programados preferentemente para os finais de semana.
Deve ser ressaltado que nas modalidades esportivas coletivas:
Basquetebol, Futebol Society, Futsal e Voleibol, para que ocorram
os Torneios, será necessário que pelo menos quatro (04) equipes
estejam inscritas.
Esses Torneios objetivam comemorar o 84º aniversário de
fundação da AABB-Rio, motivar os associados e associadas para a
prática organizada dos esportes acima citados, e também o congraçamento e uma maior integração entre os associados do clube.
15 – VOLEIBOL:
15.1- RECREAÇÃO VOLEIBOL MÁSTER:

15.2 - ESCOLINHA DE VOLEIBOL DA AABB-RIO:
No mês de fevereiro, foi iniciada a seleção das meninas para a
equipe infantil de Voleibol (nascidas até 1997). O professor Claudio
Pereira estará à disposição das interessadas nas quartas e sextas
feiras, a partir das 17:30 horas objetivando formar uma boa equipe
para representar a AABB-Rio.
15.3 - EQUIPE DE VOLEIBOL MÁSTER FEMININA:
A equipe de Voleibol Feminino Máster 40+ da AABB-Rio estará participando do famoso Torneio de Voleibol US OPEN 2012,
que será realizado em Salt Lake City-Estados Unidos, no período
de 25 de maio a 03 de junho. Como atual campeã brasileira da
categoria, a AABB-Rio estará representando o Rio de Janeiro, com
as atletas custeando todas as suas despesas e da própria delegação.
Os resultados serão divulgados na próxima edição da Revista.
16 – WATCHOUT COMBAT SHOW 19ª EDIÇÃO:
No dia 18 de maio, o WOCS 19ª Edição, acontecerá novamente no Ginásio da AABB-Rio, trazendo consigo grandes nomes
do MMA e inclusive lutadores do UFC.
Contratualmente, os nossos associados terão um desconto
de 50% na compra de ingressos para o espetáculo-competição.
Mais uma vez, espera-se que o nosso Ginásio receba um
grande público, para prestigiar o evento que leva o nome do nosso
Clube para todo o mundo, devido à transmissão ao vivo, efetuada
por um canal de TV por assinatura.
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Abaixo, você pode conferir uma foto da última edição que
também foi realizada em nosso Ginásio.

Flagrante do Ginásio durante o evento anterior.

S

17 – XADREZ:
17. 1 – TORNEIO INTERNO :
No dia 03 de abril, a AABB-Rio iniciou o
tradicional Torneio Interno de Xadrez, com os
jogos sendo realizados às terças-feiras, a partir
das 19:00 horas, na Sala de Xadrez, devendo
o mesmo se encerrar no dia 08 de maio. Os
resultados desta competição serão divulgados
na próxima edição da Revista.
17.2 – TORNEIO MEMORIAL PROFESSOR AMORIM:
No dia 28 de abril, no Salão Granito, foi realizado o
Torneio Memorial Professor Amorim, do qual participaram
associados e convidados. Os resultados desta competição
serão divulgados na próxima edição da Revista da AABB-Rio.
A renda do Torneio foi totalmente revertida para a família do
saudoso professor Amorim.

OCIAIS • Fotos de Carlos Cardoso

FAMÍLIA GONZÁLEZ EM FESTA

MARIANA 2 ANINHOS

No dia 01°/04, Douglas González de Moura comemorou seus
18 anos, em clima de muita alegria,
ao lado de familiares e amigos.
Ele é o neto mais velho da Vice-Presidente Cultural da AABB-Rio,
Regina Marques dos Reis González,
que tem ainda a Iasmin e o pequenino João Pedro (foto), que nasceu
em 17/12/2011, completando um
belo trio.
Durante a festa de Douglas, a
data se tornou, também, marcante
por outra razão: o netinho caçula
de Regina frequentou o Clube pela primeira vez. Ele tem apenas 4
meses de vida e é filho de Ricardo Chamarelli e Luciana González.
Todos merecem os melhores parabéns!

A pequenina e graciosa Mariana Ataliba Mourelle comemorou seus 2 anos rodeada de princesas,
sendo ela a princesinha querida dos papais Fernanda
Ataliba de Paulo e Márvio de Brito Mourelle. Aniversariante ganhou muitos beijos e abraços dos amiguinhos e parentes.
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A BÍBLIA e o clima organizacional
Solicitados, numa de nossas palestras,
a sugerir a leitura de um livro especial na
abordagem de conceitos e práticas sobre
clima organizacional, indicamos a Bíblia - o
que causou uma certa estranheza - pela
equivocada percepção da abrangência, e da
profundidade, desse best-seller cristão - um
legitimo manual de qualidade da vida.
Visão, missão, valores, princípios, normas de procedimento e metas, elementos
que ganharam status organizacional no
século XX, constam nas Escrituras de forma explícita. Uma das primeiras referências
encontra-se na construção da Arca de Noé.
A ordem de serviço veio com todas as
especificações técnicas: “Fazes uma arca de
tábuas de cipreste; nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro
e por fora”.
Deste modo a farás: de trezentos
côvados será o comprimento; de cinquenta,
largura; e a altura, de trinta. Farás, ao seu redor, uma abertura de um côvado de altura;
a porta da arca, colocarás lateralmente; farás
pavimentos na arca:um embaixo, um segundo e um terceiro” (Gênesis 6: 14 a 16).
Hoje, produtos e serviços são desenvolvidos obedecendo normas técnicas
internacionais, cujos certificados são verdadeiros passaportes para a inserção das
empresas nos negócios globalizados. Entre
as habilidades gerenciais de Noé, destaca-se
sua capacidade de planejamento organizacional, disciplina tática no cumprimento do
cronograma, “ouvido de mercador” frente
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as provocações dos incrédulos de plantão
e a aguçada percepção no aproveitamento
das características individuais de cada um de
seus colaboradores.
Formou uma equipe, motivou-a,
alocou recursos,estabeleceu processos
operacionais, distribuiu tarefas, informou o
prazo e gerenciou o andamento do projeto.
Noé não foi apóstolo da burocracia.
Outro personagem histórico da Bíblia
é José do Egito - administrador admirável,
(Gênesis 41: 37 a 45)que pode ser comparado com o CEO (Chief Executive Officer)
Presidente Executivo, de hoje. Notabilizou-se, principalmente, pela administração do
país nos períodos “das sete vacas gordas
e das sete vacas magras” - interpretados
como anos de fartura e de escassez. Em
termos de relacionamento interpessoal, a
vida de José é uma das mais comoventes e
atraentes da história.
As vagarosas e silenciosas passadas de
Moisés pelo deserto o colocaram na galeria
dos protagonistas que agregam valores à
gestão de recursos humanos. Dentre os
seus desafios destaca-se a complexidade no
atendimento das necessidades dos milhares
de judeus que liderava à caminho da Terra
Prometida.
A solução do problema partiu de
seu sogro, Jetro, quando lhe disse: “E tu,
dentre todo povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza; e põe-nos
sobre eles por maiorais de mil, maiorais

de cem,maiorais de
cinquenta e maiorais
de dez; para que julguem este
povo em todo tempo, e seja que
todo negócio pequeno eles o julguem: assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a
levarão contigo” (Êxodo, 18: 13 a 26). Nascia, assim, uma metodologia de descentralização do poder - o “calcanhar-de-aquiles”
das atividades humanas. Reagimos como
democratas, mas agimos como autocratas.
Esta é a mais devastadora das causas
de desmotivação de funcionários e do
desaparecimento prematuro de promissoras lideranças. O clima organizacional das
empresas depende, essencialmente, de uma
política de recursos humanos que consolide a seguinte prática: dar oportunidades
(iguais) para que os funcionários possam
revelar e/ou desenvolver o seu potencial.
Questionar as ideias, não as pessoas é a
mais eficaz das estratégias para manter a
indispensável “oxigenação” do processo
gerencial.
Entendemos que, se lêssemos, refletíssemos e vivenciássemos, com maior
frequência, os ensinamentos contidos na
Bíblia seríamos muito mais felizes e, de quebra, muito mais prósperos. É crer para ver.
(*) Advogado, Professor, Consultor
de Empresas e de Órgãos Públicos –
Colaborador da Revista-AABB, e-mail:
faustino.vicente@uol.com.br – Jundiaí
(Terra da Uva) – São Paulo-SP.

ARIEDADES • Por Aciléa Pinto da Cunha (*)

Carta de MÃE PARA FILHO
Vejo você, homem sério, compenetrado, pai de família, ciente de suas obrigações, vencendo, transpondo os obstáculos
da vida e, com nostalgia, lembro-me dos
momentos que vivi ao seu lado, feliz ao
ter-lhe pela primeira vez em meus braços,
divertindo-me com suas gracinhas, amparando-lhe em suas descobertas deste mundo novo, conduzindo-lhe pelas mãos em
seus primeiros passos, inclusive ao maternal.
Daí pra frente, meus olhos turvam,

lágrimas brotam, pois foi muito célere o
tempo. Sua infância se foi muito rapidamente e, após a adolescência, tudo foi mudando: seus interesses se estendendo, você
procurando o mundo. Suas pernas, antes
protegidas e guiadas por mim, fortaleceram;
suas mãos se afastaram das minhas, e você
começou sua aventura pelos caminhos da
vida. Participando à distância de seus sucessos e dificuldades, vendo-lhe se tornar pai,
tendo desta vez seu próprio filho em meus

braços, me recordei de quando era
você meu bebê.
Foi, então,
que, sentindo
muitas saudades
do que você foi, resolvi
escrever esta carta para você, meu filho.
Filho da minha alma, filho do meu coração!
(*) Associada e Colaboradora da Revista
da AABB.
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ONSELHO FISCAL

INFORME DO CONSELHO FISCAL
Senhores Associados,
Desde o começo da atual gestão do Clube, o Conselho Fiscal tem
divulgado, mensalmente, na Revista AABB-RIO, os demonstrativos financeiros elaborados pela Administração, acompanhados de parecer sobre o seu
conteúdo contábil, com as observações julgadas pertinentes, para conhecimento do quadro social.
Assim, na revista do mês de abril, inserimos tais informes relativos ao
meses de novembro e dezembro passados, contendo, por conseguinte, a
abrangência dos demonstrativos de todo o exercício de 2011.
Por decisão deste colegiado, as publicações, como vêm sendo divulgadas, passam a ser publicadas na Revista AABB-RIO, contendo as demonstrações trimestrais da gestão do Clube, a partir do corrente ano.
Tal critério de periodicidade de informes acompanha prática e uso
comum adotado por empresas e associações.
Desta forma, estarão ao alcance do quadro social, através da revista,
os demonstrativos dos meses de março, junho, setembro e dezembro de
cada ano, exibindo o desempenho da gestão do Clube, acompanhados do
respectivo parecer do Conselho Fiscal, com as observações que se fizerem
necessárias.
Cumpre ressaltar que os balancetes mensais e demais registros e
demonstrativos contábeis emitidos pela área financeira da Diretoria continuarão a ser examinados, analisados e apreciados pelo Conselho Fiscal, no
cumprimento de suas atribuições estatutárias, na forma habitual, interagindo
e materializando suas conclusões, observações e críticas, com os demais
órgãos da Associação.
Mário Fernando Engelke - Presidente
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ONSELHO DE USUÁRIOS DA CASSI • Eurico Gabriel Martins Ferreira (*)

CÂNCERES que mais afetam brasileiros
Pulmão
É o mais comum dos tumores malignos, altamente letal,
com sobrevida média de cinco
anos em 10% dos casos em
países em desenvolvimento e
em 21% dos casos que surgem
em países desenvolvidos. Está
associado ao fumo em 90% dos
casos diagnosticados, e é a principal causa de mortes evitáveis
no mundo.
Pele não Melanoma
É o câncer mais freqüente
no Brasil: corresponde a 25% de
todos os tumores malignos, mas é o de
mais baixa mortalidade. Apresenta alto
percentual de cura, se for detectado precocemente. É mais comum acima dos 40
anos, raro em crianças e negros. Pessoas
de pela clara ou com doenças cutâneas
prévias são as principais vítimas.
Pele Melanoma
É originado por células produtoras
de melanina, substância que determina
a cor da pele, e predomina em adultos
brancos. Está relacionado a queimaduras
provocadas pelo sol e responde por 4%
dos tumores malignos de pele. Ocorre
com menos frequência que não melanoma, mas é mais grave devido à alta possibilidade de metástase. A detecção em
estágio inicial aumenta a chance de cura.
Estômago
O câncer gástrico ou de estômago
atinge prioritariamente homens e 65%
dos diagnosticados têm mais de 50 anos.
É o terceiro que mais afeta homens e o
quinto entre as mulheres brasileiras. A
maior mortalidade por este câncer ocorre
na América Latina. Nos Estados Unidos e
na Inglaterra, a doença está em declínio.
Boca
É o câncer que afeta os lábios e o
interior da cavidade oral: gengivas, bochechas, céu da boca, língua (principalmente
as bordas), área debaixo da língua e
amígdalas. O de lábio é mais comum em
brancos, ocorre mais frequentemente no

cica, sensação de obstrução na
passagem do alimento, náuseas,
vômitos, perda do apetite e de
peso.

lábio inferior e está relacionado à exposição excessiva ao sol, sem proteção, e
ao fumo.
Colorretal
São os que ocorrem no intestino
grosso (cólon) e no reto. São tratáveis
e curáveis na maioria dos casos, quando
detectados precocemente e ainda não se
espalharam para outros órgãos. Grande
parte desses tumores se inicia a partir de
pólipos, lesões benignas que podem crescer na parede interna do intestino grosso.
Colo de Útero
É o segundo tumor frequente na
população feminina e a quarta causa de
morte de mulheres por câncer no Brasil.
O câncer do colo do útero, ou cervical,
demora anos para se desenvolver. As
alterações das células que podem desencadear a doença são descobertas facilmente no exame preventivo conhecido
como Papanicolau. A principal alteração
que leva a esse tipo de câncer é a infecção pelo papilomavírus humano, o HPV,
relacionado a mais de 90% dos casos de
câncer de colo de útero.
Esôfago
O câncer de esôfago (tubo que
liga a garganta ao estômago) é o sexto
que mais ataca homens e o nono entre os tipos de câncer que mais afetam
mulheres. A doença costuma apresentar
sinais somente numa fase mais avançada:
dificuldade e dores ao engolir, dor torá-

Leucemia
A leucemia é uma doença
maligna dos glóbulos brancos
(leucócitos), geralmente, de
origem indefinida, mas provavelmente relacionada à associação
entre determinados fatores de
risco, entre eles o tabagismo,
a radiação (por radioterapia e
raios-X), inalação de benzeno
(presente na fumaça de cigarro,
da gasolina e usado pela indústria química). A principal característica é o acúmulo
de células jovens anormais na medula
óssea, que substituem as células sanguíneas normais.
Mama
Segundo tipo mais frequente no
mundo é o mais comum entre as mulheres. Surge normalmente após os 35 anos
de idade. A incidência tem aumentado,
tanto em países desenvolvidos como
naqueles em desenvolvimento e 61% dos
pacientes sobrevivem (média após cinco
anos de diagnóstico da doença).
Próstata
A glândula masculina fica abaixo
da bexiga, envolve a porção inicial da
uretra e produz parte do sêmen. O câncer de próstata é o mais comum entre
os homens, excluindo-se o câncer de
pele não melanoma, e a incidência é seis
vezes maior em países desenvolvidos. A
manifestação ocorre após os 65 anos em
75% dos casos. Quando o tumor cresce
rapidamente, costuma se espalhar para
outros órgãos e pode levar à morte. São
previstos 52,3 mil novos casos este ano
no Brasil, sendo que a maior incidência
deve ocorrer nas capitais.
(Transcrito da “Revista CASSI Associados”, de Março/2011).
(*) Membro Titular do Conselho
Deliberativo da AABB-Rio e do
Conselho de Usuários da CASSI-Rio.
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URSOS E SERVIÇOS
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