Março - 12 - 1

2 - Março - 12

E

DITORIAL

REVISTA AABB-RIO / ANO XVII – Nº 210 / MARÇO DE 2012

Caros amigos e amigas associados da nossa AABB-RIO,

É

gratificante recebermos o feedback de parte dos sócios, demonstrando o grau de satisfação
com a conduta de nossa gestão, tanto no que se refere à recuperação dos vários setores
de nosso patrimônio, quanto às realizações de vibrantes programações social, esportiva e

cultural, muito prestigiadas por suas presenças.
Vejamos, por exemplo, a alegria do pessoal do futebol quando da solene entrega do campo
de grama sintética, totalmente reformado, que culminou no comparecimento maciço dos craques
da pelota, que jogaram no gramado e, logo depois, vivenciaram animada confraternização, ocasião

em que não faltaram elogios ao novo piso, que irá melhorar o desempenho dos usuários.
O sucesso da tradicional Feijoada Carnavalesca foi a senha para que possamos direcionar outros eventos no próximo Carnaval, para deleite dos foliões, que tiveram um sábado de grande felicidade, no Salão Nobre, completamente lotado.
Confesso que me surpreendi com a movimentação das mães e dos pais para apresentarem seus filhos na passarela do
desfile de fantasias, que premiou meninos e meninas de 2 a 12 anos. Foi uma festa diferente, bem organizada, mas que deixou
o júri em dificuldade para estabelecer os vitoriosos, uma vez que os concorrentes trouxeram variadas fantasias de muito bom
gosto e criatividade, merecendo todos os prêmios pela participação, embora somente 16 deles conquistaram a maioria dos votos
e receberam presentes.
Essa é a atmosfera que pretendemos manter, de agradável convívio social, oferecendo conforto e segurança aos associados
e seus familiares. Nestes dias de férias e de sol constante, é muito bom olharmos em torno dos salões e vermos gente brilhando
nos eventos; assistirmos, nas quadras, às pessoas praticando seus esportes favoritos; apreciarmos as piscinas cheias e movimentadas, bem como as passarelas sendo preenchidas por novos sócios.
Cabe-nos informar que o Ginásio de Esportes continua interditado para recuperação do piso e de outras necessidades.
Em contrapartida, os frequentadores das piscinas já podem contar com água aquecida, para que não sintam o desconforto na
estação fria que se aproxima.
Nesta oportunidade, enfatizamos que, de acordo com recursos disponíveis e prioridades estabelecidas, as reformas continuarão ocorrendo nos próximos meses, pois não é exagero afirmar que, a cada dia, surge nova carência ou necessidade de reparo.
Um afetuoso abraço e até a próxima!

REINALDO BATISTA RIBEIRO – Presidente.
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Nossa Capa: O carnaval da AABB-Rio, deste ano, surpreendeu em animação, pela disposição dos associados em
recordarem os tempos das marchinhas na execução correta
da excelente banda de Roberto Mendes. Primeiro foi com os
aperitivos levados a efeito no palco ao lado do bar, quando
se mediu a temperatura dos foliões preparando-se para a
reunião principal que aconteceu no Salão Nobre “Flávio Alcofra”, com as mulatas certinhas, componentes das escolas de
samba do primeiro grupo que deram um verdadeiro show de
simpatia e de talento. E, finalmente, com o esperado desfile
de fantasias das crianças, em que predominou a criatividade
dos figurinos, como nas fotos da Bailarina, primeiro lugar
entre as meninas, e do Harry Potter, primeiro lugar entre os
meninos. Fotos de Carlos Cardoso.
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Domingo

7

Quarta

13:00 / 17:00
Venha passar uma tarde ao som
de Wilson Oliveira

21
Quarta

Sexta

“BINGO SOCIAL” PARTICIPEM E DIVIRTAM-SE!

Pérgula da Piscina

Salão Galeria

15:00 / 17:00

18:30 / 21:00

“BINGO SOCIAL” PARTICIPEM E DIVIRTAM-SE!

22
Quinta

Salão Galeria

9

15:00 / 17:00

19:00 / 23:00
“NOITE DOS SERESTEIROS”:
Venha cantar e encantar!

“SUPER BINGO”: comissão
feminina promove bingo com
prêmios de ALTO NÍVEL
Salão Nobre

23
Sexta

Salão Galeria

21:00 / 01:00
“
“BAILE
DE ANIVERSARIANTES”
dos meses de fevereiro e março,
com a “Banda Novos Tempos”
Salão Nobre

10
Sábado

19:30 / 23:30
“TELHADO BRANCO”: o
melhor grupo boêmio do Leblon
Salão Granito

11
Domingo

13:00 / 17:00
De volta, a pedidos: Ciro
Cavalcante
Pérgula da Piscina

17
Sábado

20:00 / 24:00

25
Domingo

13:00 / 17:00
UMA TARDE ALEGRE COM
NEY GOUVEIA
Pérgula da Piscina

30
Sexta

21:00 / 01:00
“FLASHBACK” (ESPECIAL
“BEATLES”) Uma noite em
Liverpool, com a “BANDA
BLACK BIRD DREAM”
Salão Nobre

Inauguração do “1º BOTEQUIM
DO SAMBA”, com Nina Rosa
Salão Galeria

18
Domingo

13:00 / 17:00
Um super show com SÍLVIA
CHIOZZO
Pérgula da Piscina
Março - 12 - 5

C

ARNAVAL • Fotos de Carlos Cardoso

Harry Potter, Shakira, Gari e
Bailarina brilham na
PASSARELA INFANTIL

Com participação de 80 inscritos,
incluindo filhos de associados, com
idades entre 2 e 12 anos, divididos em
meninas e meninos, em duas categorias
(de 2 a 7 anos e de 8 a 12 anos), o
“Desfile de Fantasias Infantis” realizado
na passarela instalada no Salão de Granito, na terça-feira de Carnaval, foi um
sucesso!
A plateia composta por pais, avós,
tios e amigos formavam as torcidas
organizadas,
aplaudindo as mais
variadas
criações de
concorrentes aos 16
prêmios
oferecidos
pela Diretoria da AABB-Rio aos vitoriosos, que foram eleitos
por um júri formado pelos associados
Renata Ribeiro Couto, Neyde de Moraes
Barcellos, Sônia Maria Costa de Miranda,
Maria Nilza Coelho, Marcos Vinicius Copello e Maria do Socorro Carvalho.
6 - Março - 12

Foi registrada a presença do Presidente Administrativo, Reinaldo Ribeiro,
e de sua esposa, Mabel, que fizeram a
entrega das premiações aos vencedores
e, também, dos Vices-Presidentes Ivan
Esteves, Regina Marques dos Reis Gonzalez, Julio Kayat, Paulo Moraes e João
José Pereira, este no papel de Mestre
de Cerimônia do desfile.
Diversos Super-Heróis desfilaram,
entre eles um “Super Filho”, um lutador de UFC,
um “Harry
Potter”, um
membro
da “Tropa
de Elite”;
além de várias baianas,
bailarinas,
havaianas,
piratas, odaliscas, princesas, ciganas, bichos e invenções mais recentes, como a “Monster
High”, denominada “Draculaura”, Shakira,
Lady Gaga, Gari Sorriso e outras mais,
vivenciadas pelas crianças, algumas com
a ajuda das mães, face a pouca idade.

C

ARNAVAL

Vitoriosos
Após muita observação e apurada
contagem de pontos, o júri chegou à seguinte conclusão, para premiação das fantasias:
MENINAS
Categoria de 2 a 7 anos
1º lugar: “Bailarina” – Ana Luisa Freitas
2º lugar: “Gata” – Laura Carvalho
3º lugar: “Pirata” – Débora
4º lugar: “Sininho” – Aura Bastos Almeida
Categoria de 8 a 12 anos
1º lugar: “Shakira” - Raquel dos Santos
Rezende
2º lugar: “Draculaura” – Helena Vasconcelos de Oliveira
3º lugar: “Presidiária” – Laura Machado
4º lugar: “Havaiana” – Maria Eduarda

MENINOS
Categoria de 2 a 7 anos
1° lugar: “Gari Sorriso” – Lucas Santos
2º lugar: “Pirata” – Gabriel Deveza
3º lugar: “Rei” – Márcio Luiz Torres
4º lugar: “Macaquinho” – João Miguel
Carvalho
Categoria de 8 a 12 anos
1° lugar: “Harry Potter” – João Pedro
Ribeiro
2º lugar: “Tropa de Elite” – Luís Felipe
3º lugar: “Lutador de UFC” – Higor Siel
4º lugar: “Gari” – Mateus Santos

Março - 12 - 7

Y

OGA • Por Alice Hargreaves *

YOGA, SIM! Acrobacia, Não!
A verdadeira prática do Yoga, que
proporciona a recuperação e o desenvolvimento físico-mental de seu praticante, tem
beneficiado milhares de pessoas em todo
o mundo, há muitos anos.
Sistema milenar originário dos Vedas, escrituras sagradas da Índia, foi trazido
para o Ocidente através dos mestres de
Yoga. Hoje é ensinado por pessoas que
não o adotam como sistema de vida, mas
sim como prática puramente física e até
acrobática.
Como professora de Yoga, há muitos anos, e responsável pelo curso de
“Hatha-Yoga” da AABB-Rio, lamento que
pessoas mal preparadas, que se dizem
“professores de yoga”, venham prejudicar
a divulgação séria e correta daqueles que
realmente estão preparados para ensinar.
A prática dos asanas, pranayamas,

S

relaxamentos, concentração, meditação
e de uma atitude positiva diante da vida
prepara o aluno para enfrentar os desafios
do dia a dia, com mais disposição e clareza.
No entanto, é preciso que a prática e o
uso da técnica sejam adequados à idade e
às limitações de cada aluno.
No Brasil, exemplos como o do
professor José Hermógenes, autor de
vários livros sobre yoga e responsável
pela recuperação de tantos praticantes da
professora Lúcia Hargreaves (minha mãe),
e de tantos outros ensinadores devem ser
sempre seguidos e lembrados, servindo
de “luz” para os que realmente respeitam
e vivem para o yoga.
Assim, poderemos continuar confiando sempre nos ensinamentos do yoga,
deixados pelos verdadeiros mestres. Desse
modo, certamente conseguiremos benefí-

UPER BINGO

Vem aí mais um “Super Bingo”
Mais uma edição do “Super Bingo”, promovido pela Comissão
Feminina da AABB-Rio, será realizada no dia 22 de março (quinta-feira),
às 18h30min, no Salão Nobre “Flávio Alcofra”. Para manter a tradição
do evento, serão sorteados prêmios de alto nível, incluindo uma viagem
que pode levar o vencedor a conhecer o destino de seus sonhos!
1° prêmio: Vale viagem da CVC (valor de R$ 5000,00)
2° prêmio: TV LCD de 50 polegadas
3° prêmio: Tablet Samsung
4° prêmio: Bicicleta Calói de 26 marchas
5° prêmio: Câmera Digital Samsung
Os convites podem ser adquiridos na Secretaria do Clube. Participe!
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cios físicos, mentais e espirituais, que serão
de grande valia em nosso processo de
evolução enquanto seres humanos.
Namastê!
OM Namah Shivaya!
(*) Professora de Yoga da AABB-Rio e
Colaboradora da Revista.
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A simpatia das mulatas e a
animação dos FOLIÕES
Vale a pena mencionar que tudo deu certo no planejamento da Feijoada Carnavalesca, ocorrida no sábado, 18/02, no
Salão Nobre “Flávio Alcofra”. Sentia-se a vontade do folião em
sambar, em hidratar o corpo no chope gelado, bem como em
degustar a saborosa feijoada preparada pelo Buffet “Clé D’Or”,
tudo misturado à excelência da banda de Roberto Mendes e à
simpatia das belas mulatas. Todos os ingredientes necessários ao
esperado sucesso do grande evento.
De resto, é só apreciar flagrantes de Carlos Cardoso, que
retratam toda a movimentação dos dias de folia na sede social da
AABB-Rio, desde os gritos de abertura do Carnaval até o Desfile
Infantil da terça-feira gorda.
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NIVERSARIANTES • Por Fernando Henrique | Fotos de Carlos Cardoso

Aniversariantes de dezembro e janeiro
comemoram em BAILE DE GALA

Os associados que fizeram aniversário nos meses de dezembro e
janeiro comemoraram a data especial
no requintado “Baile de Aniversariantes”,
promovido pela AABB-Rio, no dia 27/01.
Ao som da excelente “Banda Novos Tempos” e com o qualificado serviço
do “Buffet Clé d’Or”, os aniversariantes
e seus convidados dançaram, receberam
os “parabéns pra você” e cortaram o
bolo. Como já é de praxe, houve sor-

teios de brindes para as damas: Nerina
faturou uma batedeira; Cecília ganhou
um produto da Natura; Helena conquistou um secador de cabelos; Mariana
foi agraciada com uma cafeteira; e Lívia
faturou um espremedor de frutas.
Na ocasião, o Presidente do Conselho de Administração, Reinaldo Batista
Ribeiro, o Vice-Presidente de Novos
Projetos e Marketing, George Neder
Cardoso, e o Vice-Presidente Social, Julio

Kayat, integraram o grupo dos aniversariantes. Outro membro da Diretoria
do clube que encontrou bons motivos
para comemorar foi o Vice-Presidente
do Patrimônio, João José Pereira. Ele e
sua esposa, Mariana, celebraram bodas
de ouro, com direito à renovação dos
votos matrimoniais.
O fotógrafo Carlos Cardoso clicou
felizes momentos dos participantes desta
festa!

Nerina ganhou uma batedeira, entregue pela Presidente
da Comissão Feminina, Mabel Ribeiro.

Helena foi agraciada com um
secador de cabelos, recebendo
o prêmio das mãos de Pérola
Das mãos de Pérola Fireman, Fireman, convidada, vinda de Mariana foi sorteada com uma Cecília sorteada com um Lívia faturou um espremedor
Maria Carmem também rece- Maceió(AL), sobrinha do VP cafeteira, também entregue produto da Natura, também de frutas, que foi entregue pela
pela convidada Pérola Fireman entregue por Mabel Ribeiro convidada Pérola Fireman
beu um produto da Natura
Social, Julio Kayat.
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Aniversariante Hamilton de Lima Pereira celebra
mais uma primavera com a esposa, Anna Coutinho Pereira, o irmão Sílvio de Lima Pereira, a
cunhada Lúcia Pereira e a amiga Carmem.

Aniversariante Nilton Rodrigues de França ladeado pela esposa, Solange de França, e pelas
amigas Cláudia, Marianna e Lúcia.

Aniversariante João Carlos Arcoverde acompanhado pela esposa, Maria Martha, e pelo casal
amigo Mário Engelke/Maria Tereza.

Aniversariante Marcos Fiúza acompanhado
pelo casal Arlindo Alvarenga Silva, também
aniversariante, e Vera Lúcia Torres Silva.

Aniversariantes Renata e Iclea juntas de seus
respectivos esposos, Eduardo e Paulo.

Aniversariante Denise e o marido, Manoel van
der Haagen, com os casais amigos André Villa/
Nádia Nunes e Luiz Lorite/Nerina.

Aniversariantes Julio e Lya Kayat estão reunidos
com seus sobrinhos de Maceió (AL), João e Pérola, e com o casal amigo José/Nazle.

Aniversariante Presidente Reinaldo Batista Ribeiro
comemora a data especial em família, ao lado
da esposa, Mabel Ribeiro, do filho Fernando e
da nora Nina.

Aniversariante Maria Júlia da Silva Valle comemora aniversário com os amigos Vanete Oliveira,
Paulo Oliveira e Sandra Regina Fernandes.

Aniversariantes Lis Machado de Freitas e Maria Luiza
Narciso Ferreira compartilham o momento com as
amigas Ivanisa Castro e Maria de Lourdes Andrade.

Presidente do Conselho Deliberativo, Odali Dias
Cardoso, acompanhado por sua esposa, Dra. Nilcéa
Neder, seu filho George e demais amigos.

Aniversariante Evando de Britto ao lado da esposa, Inês Pinto de Britto, e do casal Egle de
Britto/Maria Carmen Baeta de Britto.

Aniversariante conselheiro Orlando Barcellos com
a esposa, Neyde, e demais casais amigos. Orlando
e Neyde também comemoraram bodas de ouro.

Aniversariante Maria Antônia Vera Pinto comemora
junto do esposo, Miguel, e dos casais amigos Jorge/
Fátima, Markal/Nazarecht e Araújo/Regina.

Aniversariante Ronald Magalhães curte o grande
momento ao lado do irmão Mário e de diversos
amigos.

Aniversariante Francisco Dutra recebe o carinho da esposa, Terezinha, do filho, Alfredo, e da neta, Manuela.

Aniversariante José Alberto Tavares da Silva
acompanhado pela esposa, Anna Maria Tavares
da Silva, pelo primo Antônio Resende e sua esposa, além do casal amigo José Maria/Maria Lúcia.

Aniversariante Enoe Curcio Viana recebe os cumprimentos de Mauren, Cristina, Daniel e Gladstony.
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A felicidade estampada nos rostos da aniversariante Ruth Kauffmann e de seu esposo, Michel
Ladezenski

Aniversariante Karl Muhs
acompanhado pela esposa, Esther Muhs

Aniversariante Sandra Santa Maria recebe o
carinho da amiga Dea.

Erly Seabra Bentes e Ana Lúcia Aniversariante Regina van der HaaSeabra Bentes celebram juntas a gen festeja ao lado do marido Libedata especial.
rato Pimentel.

Aniversariante Ronaldo Maués curte a noite,
acompanhado pela esposa Rozi Billo Maués.

Aniversariante José Carlos Moreira Brandão Neto
e sua sempre presente esposa, Marina Brandão.

Aniversariante Octávio Soares Modesto foi clicado ao lado da bela Ana Carla Alves

Aniversariante Márcia Dornelas recebe o carinho
de Ramon Mendonça.

Aniversariante Marcelo Vieira Peixoto Almeida
comemora aniversário ao lado da namorada,
Renata Rodrigues Frias.

Aniversariante Raimundo Alberto esteve presente
ao baile junto de sua esposa, Betty Costa.

Aniversariante Lúcia Gonçalves Roche festeja
junto com o esposo, Ubirajara Martins

Aniversariante Walter Nery de Miranda ladeado
pela esposa, Sônia Maria Costa de Miranda, e
pela também aniversariante, Waldomira Magalhães Costa, que completou 90 anos.

Aniversariante Dilson Miguel Pascarelli e sua
esposa, Maria de Fátima Pascarelli
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Reunião do CESABB-RJ
No dia 24/03, a AABB-Rio vai sediar reunião do Conselho
Estadual de AABB do Rio de Janeiro (CESABB-RJ).
Do programa consta, às 08h30min, abertura do evento,
com café da manhã servido para os presentes. Às 09h30min e
10h, respectivamente, em 1ª e 2ª convocações para o início da
Assembleia Geral Ordinária. Após o início da AGO, haverá eleição de Presidente e de Secretário do CESABB-RJ, que comporão
a mesa junto de outros representantes da FENABB, SUPER-BB
e AABB-Rio.
Em seguida, será feita a prestação de contas dos exercícios
financeiros de 2011, bem como a apresentação do orçamento
para 2012, com as principais atividades programadas. Após rápido
intervalo, será formada uma mesa de convidados, com representantes das seguintes entidades: CESABB, FENABB, SUPER-BB, GEPES, AAFBB, COOPERFORTE, ANABB, PREVI, CASSI, SEGASP e
AABB-Rio. Cada representante terá seu momento de fala.
Entre 13h30min e 14h30min, será oferecido um almoço.
Logo após, a mesa da Assembleia Geral Extraordinária será instalada, com eleição de Presidente e Secretário, que comporão a
mesa junto do Presidente da FENABB, do Presidente, Diretores e
Conselheiros do CESABB, além de representantes das entidades
SUPER-BB, GEPES e AABB-Rio.
Às 15h50min, está programado para acontecer o “Momento AABB”, que vai apresentar “cases” de sucesso e experiências
regionais, em debate com representantes das outras entidades.
Em seguida, haverá uma avaliação da reunião.
O encerramento está previsto para as 17h, quando será
servido um coquetel.

HIDROFOLIA
A turma que faz aulas de hidroginástica na AABB-Rio comemorou a chegada do Carnaval, em grande
estilo! No dia 14/02, os participantes, devidamente fantasiados, tiveram uma manhã especial na piscina do Clube,
com aula de “hidrofolia” (uma mistura de exercícios da
hidroginástica com ritmos musicais tipicamente carnavalescos), ministrada pelo professor Jorge.

Piscinas da AABB
APROVADAS
A Subsecretaria de
Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde e
Defesa Civil, realizou mais
uma vistoria nas dependências da AABB-Rio.
Conforme ilustra o
termo de visita sanitária
(anexo a este texto), as
dependências e instalações do Clube foram novamente aprovadas, confirmando nossa constante
preocupação em manter
a higiene, a limpeza e a
qualidade das piscinas, Termo de Visita Sanitária
vestiários e banheiros, para plena satisfação dos associados e
demais frequentadores da AABB.
Março - 12 - 15
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CAMILLO CALAZANS DE MAGALHÃES
22/01/1928

11/02/2012

Tributo a um dos maiores presidentes do BB
Camillo Calazans de Magalhães, ex-presidente do Banco do Brasil, faleceu no
dia 11/02 pp, em Campinas (SP), onde residia
e tratava longa enfermidade. Tinha completado 84 anos em janeiro e era associado da
AABB-Rio há 34 anos ininterruptos.
Em dezembro de 1985, ao ser homenageado na AABB-Rio, durante jantar
de confraternização da Diretoria, Calazans
proferiu extenso discurso sobre a situação
crítica do país e a posição do Banco diante das políticas equivocadas que prejudicaram a instituição que ele sempre defendeu
(Revista AABB, Fevereiro/86).
Falou mais: “Quero dizer-lhes da satisfação de estar aqui
nesta casa, que é a minha casa e que eu frequentei quando era
funcionário da Agência Centro. Volto agora, depois de muito
tempo, durante o qual frequentei também pequenas AABBs de
pequenas cidades onde trabalhei, como Paraguaçu Paulista, Canoinhas, Propriá e grandes AABBs, como as de Brasília e Fortaleza. A
lembrança dessa época fortalece em mim o orgulho de ser funcionário do Banco do Brasil. E vocês podem imaginar o quanto é
gratificante para mim reencontrar este ambiente fraterno e amigo,
agora como Presidente desta grande instituição. Demonstrações
como esta, de solidariedade e apreço, eu tenho recebido dos
colegas de todo o Brasil. Foi assim em São Paulo, Goiânia, Aracaju,
Salvador, em cada uma, a mesma emoção, a mesma alegria de nos
sentirmos membros de uma grande família”.
Calazans era figura venerada pelo funcionalismo do BB, pois
em sua época ele dava um valor inestimável ao quadro técnico,
propiciando-lhe conquistas memoráveis. Seu pensamento com
relação aos funcionários era: “A manutenção do orgulho de ser fun-

cionário do Banco e a preservação da cultura do funcionalismo
são a saída para fortalecer e livrar o Banco do Brasil de uma
possível privatização”.
Quando presidiu o Banco, no período de 1985 a 1988, foi o
responsável pelo grande avanço da instituição, imprimindo mudanças
direcionadas para banco múltiplo. Na época, denominadas de “a
grande virada”, quando apoiou medidas arrojadas para vencer a crise
que ameaçava a existência do BB, pela retirada da conta-movimento
do governo.
A trajetória brilhante desse sergipano querido começou com
sua posse na Agência de Paraguaçu Paulista (SP), passando por Sergipe, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Brasília, e galgando posições de
destaque como consultor técnico da Cotec, diretor para a região
Nordeste e presidente da Instituição, nomeado pelo presidente do
país, Tancredo Neves.
Além do Banco do Brasil, presidiu, também, o BANESE e o
BNB. Após sua aposentadoria, exerceu ainda as atividades de membro do Conselho Deliberativo da SUDENE, como representante
do BB; assessor dos Ministros da Agricultura e da Fazenda; Coordenador Técnico de Agricultura do Ministério da Agricultura; Diretor
Geral do Departamento de Planejamento da Superintendência
Nacional de Abastecimento; Presidente do Instituto Brasileiro do
Café e Vice-Presidente do Comitê Diretivo da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento.
As homenagens póstumas que estão sendo prestadas ao falecido é o reconhecimento dos apoios recebidos ao longo dos anos
por entidades importantes dos funcionários do BB, como a COOPERFORTE, ANABB, PREVI, as AABBs, assim como, do esporte
brasileiro que o considera como o pioneiro do marketing esportivo
das estatais, ao autorizar, em 1986, a campanha da seleção brasileira
de basquetebol que se sagrou campeã panamericana, impondo a
memorável vitória sobre os EUA e obtendo ouro em Indianápolis.
A AABB-Rio se une às manifestações de tristeza pela perda de
tão ilustre figura, que honrou seu quadro de associados e muito fez
pelo Banco e pelo país. Descanse em paz, Calazans.

MARCO AURÉLIO ANDRADE
Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do associado e ex-conselheiro da AABB-Rio
Marco Aurélio dos Santos Andrade. Na ativa, trabalhou principalmente no Departamento de Tesouraria do Banco
do Brasil. Na AABB, foi conselheiro durante vários mandatos, nas
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gestões de Osvaldo Lima e Odali Cardoso. Como Diretor de
Vôlei, formou uma equipe de funcionários que foi tricampeã dos
jogos da FENABB. Marco Aurélio também atuou como goleiro do
time de futsal da AABB-Rio. À viúva, Sra. Helena Andrade, e aos
familiares, nossos sinceros sentimentos.

S
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OCIAIS
OLAVO “PEDRA 90”

O costumeiro sorriso, somado
à disposição do atleta veteraníssimo
e do carnavalesco que traz no sangue, Olavo Muniz distribuía ao receber seus amigos no Salão “Margarida
de Araújo”, para festejar seus bem
vividos 90 anos de idade.
Um vídeo projetado em telão
resumia, em retratos, a trajetória
O aniversariante e seu bolo do nosso associado, conselheiro,
comemorativo
que também já emprestou seus
serviços à Diretoria da AABB, inclusive substituindo interinamente o Presidente do clube. Paraense de nascimento, ouviu
emocionado, na voz
de Fafá de Belém, a
canção “Peguei um
Ita no Norte, e vim
pro Rio morar...”, para
trabalhar no Banco
do Brasil e gozar do
que oferecia de bom
a Cidade Maravilhosa.
O filme mostrava o A festa foi animada e virou carnaval
Olavo pescador, esportista, carnavalesco, iatista, familiar, tenista,
além de seu vasto círculo de amigos.
Sua festa teve homenagem de seu neto Rodrigo, solando
no violão sucessos atuais, ou acompanhando o cantor Edu.
Como desfecho, a recordação de marchas dos carnavais antigos,
executadas pelo teclado do conceituado músico Ciro Cavalcante
e cantadas por seu parceiro Gil. Parabéns, Olavo, “pedra 90”!

92 ANOS DE
ANGÉLICA BRANDÃO
A associada Angélica Brandão
comemorou seus 92 anos de vida,
cercada por familiares e amigos, no
último dia 04/02. Na foto, ela aparece ao lado do Presidente
do Conselho Deliberativo da AABB-Rio, Odali Dias Cardoso.
Desejamos muita saúde e felicidades à nossa sócia!

OVOS FUNCIONÁRIOS
Por George Neder Cardoso *

Diretoria apresenta AABB a
novos funcionários do banco
Nos dias 23 de Janeiro e 6 de Fevereiro, o
Vice-Presidente de Novos Projetos e Marketing
da AABB-Rio, George
Neder Cardoso, e o Assessor da Presidência,
Mário Magalhães, apresentaram nossa associação para as duas primeiras turmas de instrução
dos novos funcionários
do Banco do Brasil, do
estado do Rio de Janeiro.
O evento ocorreu no auditório para treinamento do Centro
Cultural Banco do Brasil.
A oportunidade, concedida pelo Superintendente Estadual, Tarcísio Hubner, nosso associado e ex-presidente de AABB,
a quem agradecemos, possibilitou o início de um trabalho junto
aos amigos da Gerência Regional da Gestão de Pessoas/Rio de
Janeiro (GEPES), que muito tem nos apoiado na divulgação do
clube, no momento em que os ingressantes do BB descobrem
o grande “Sistema Banco do Brasil”, composto pela Previ, Cassi,
Cooperforte e demais entidades.
Além da apresentação, recebemos as turmas na sede da
AABB, nos dias 2 e 15 de fevereiro, em confraternizações nas
quais puderam perceber as vantagens de se associarem e de
já deixarem as fichas de inscrições preenchidas. Tivemos 11
novas adesões, um número considerado satisfatório para este
início de trabalho, lembrando que apenas uma parte deles
ficará em nosso município. Este é um projeto que muito nos
orgulha, por entendermos que ele é essencial ao cumprimento
da missão que justifica a existência da associação, dando continuidade ao enorme esforço de nossos fundadores.
Que os novos funcionários sintam-se sempre muito bem-vindos!
(*) Vice-Presidente de Novos Projetos e Marketing
da AABB-Rio e Colaborador da Revista.
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Biblioteca Alexandre Caminha
Livros Novos
FICÇÃO................................................................................................................
O DESAJEITADO SINAL DA CRUZ - Sylvio da Silva Coelho
APENAS RESPIRE - Susan Wiggs
SE VOCÊ ME VISSE AGORA - Cecília Ahern
DOIS RIOS - Tatiana Salem Levy
IMITAÇÃO MORTAL - Robb, J. D.
QUINTA AVENIDA Nº 1 - Candace Bushnell
TUDO AQUILO QUE NUNCA FOI DITO - Marc Levy
A CASA DOS MACACOS - Sara Gruen
INDÍCIOS INCRIMINADORES - Sheldon Siegel
SANGUE NO INVERNO - Mons Kallentoft

NÃO-FICÇÃO................................................................................................................................
PO CAMINHO O CAMINHO - Shirley MacLaine
PAIS BRILHANTES, PROFESSORES FASCINANTES - Augusto Cury
O ATEU - Antônio Carlos (Espírito)
O PREÇO DA PAZ - Marco Aurélio (Espírito)
TRANSFORMAÇÃO E CRISE NA ECONOMIA MUNDIAL - Celso Furtado
O PRAZER DE FICAR EM CASA - Letícia Ferreira Braga
A VIDA É O QUE VOCÊ FAZ DELA - Peter Buffett
DE BIZÂNCIO PARA O MUNDO - Colin Wells
A PRIVATARIA TUCANA - Amaury Ribeiro Jr.
AVENTURAS E RECEITAS DE LIGIA AZEVEDO - Ligia Azevedo

INFANTO-JUVENIL..........................................................................................
MOMENTOS DO BEBÊ - Frida Bing
ANTES QUE AS ESTRELAS FOSSEM ESTRELAS - Lois Rock
DIÁRIO DE UM VAMPIRO BANANA - Tim Collins
BABÁ, O BASSÊ ENGRAÇADO E SUA TURMA - Maria Eugênia Corrêa Lima
COISAS QUE TODO GAROTO DEVE SABER SOBRE GAROTAS - Peter Corey
DE MENINA A MULHER - Drica Pinotti
A FUGA (ANIMORPHS) - K.A. Applegate
SILÊNCIO - Becca Fitzpatrick
TOY STORY - Abril Coleções
FAZ DE CONTA – PRINCESAS
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“Recomendamos a leitura dos livros abaixo
que fazem parte de nosso acervo”
Raul Seixas por ele mesmo.
Raul Seixas
A vida de Raul Seixas é uma
busca de si mesmo. Era um
ser metafísico que buscava a
iluminação interior. Este livro
é composto por entrevistas,
composições, pensamentos
e declarações produzidos durante sua vida
artística, constituindo-se por isso em um livro
autobiográfico.
O caso Neruda.
Roberto Ampuero
Velho e doente, o poeta Neruda volta ao Chile, depois de
deixar o posto de embaixador
do governo de Salvador Alende, em Paris. Em sua vida repleta de êxitos resta um mistério a
desvendar – uma dúvida que o atormenta quando percebe que sua vida está próxima do fim.
O caso Neruda alia ao romance policial clássico,
com todos os seus elementos de suspense, a
erudição e as emoções que giram a um só em
torno da poesia, do amor e do fim de uma era.
Cavaleiros de Jesus: breve
história do cristianismo.
João Ferreira Durão.
Esta obra pretende mostrar o
panorama histórico do Cristianismo no mundo, procurando seguir a cronologia das
ocorrências importantes e dos
principais fatos históricos correlatados. Também
apresenta um resumo biográfico dos principais
personagens envolvidos. A trajetória histórica
dessa religião e suas ramificações são apresentadas de maneira clara e objetiva.

E

SPORTES

Realizações do Departamento Esportivo
durante o mês de janeiro e divulgação dos
próximos eventos do mês de fevereiro 2012

Notícias do Departamento de Esportes
DETEC
1 – ACADEMIA DE GINÁSTICA:
É hora de deixar a preguiça de
lado e começar ainda
hoje um programa de
exercícios com professores qualificados e
equipamentos de alto
nível na ProQuality,
a nova Academia de
Ginástica da AABB-Rio! No mês de fevereiro a Academia
iniciou 2 (duas) novas
modalidade de aulas
coletivas, sendo uma
interna, de Dança com a já conhecida professora Fernanda Riccioppo, e a outra externa, com a formação de uma Equipe de
Corridas, com orientação de profissionais especializados.
Inaugurada em 10 de setembro de 2011, ou seja, com
menos de 6 meses de atividades, a Academia tem demonstrado
estar à altura das necessidades dos associados e respectivos
convidados da AABB-Rio. Conheça a Academia, experimente e
aproveite os preços especiais para associados.
2 – BASQUETEBOL:

Acesse o blog do Grupo e fique atualizado sobre a programação: http://gvbar.blogspot.com/
3 – BOLÃO DO CAMPEONATO CARIOCA 2012:
O Campeonato Carioca 2012, já começou não
deixem de partcipar do Bolão do 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 a 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 Pólo do time do coração;
3º lugar = Bandeira do time do coração.
4 – 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 horas.
5 – CINFAABB 2012- CAMPO GRANDE -MS
No período de 21 a 28 de abril de 2012 será realizado
em Campo Grande-Mato Grosso do Sul, o CINFAABB 2012,
Março - 12 - 21
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Campeonato de Integração dos Funcionários Aposentados do
Banco do Brasil.
Os participantes deste evento poderão aproveitar a
oportunidade para usufruir de uma visita à cidade de Morena,
localizada no centro do Estado e referência para o Turismo
de Eventos e de Eco-Turismo, situada em uma região onde
se encontram cidades consideradas portas de entrada para o
Pantanal Sul.
O CINFAABB será 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;
• outras = poderão ser programadas, desde que tenham
pelo menos 2(duas) equipes inscritas.
O transporte interno/local será disponibilizado para as
equipes que utilizarem trasnporte aéreo.
Participação:
Só poderão participar os associados que estiverem em dia
com sua sede e se enquadrem nos seguintes itens:
• funcionários aposentados que estejam classificados no
SISBB como “aposentado”.
• ex-funcionários do Banco do Brasil que recebam complementação de aposentadoria pela Previ.
• Cônjuges do sexo feminino devidamente registrados
na CASSI como dependentes dos associados enquadrados nas
alíneas “a” e “b” ou viúvas dos aposentados da Previ.
6 – FUTEBOL:
6.1 – REINAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY:
No dia 11 de
fevereiro de 2012,
foi reinaugurado
pelo presidente da
AABB-Rio, Sr. Reinaldo Batista Ribeiro, o campo de Futebol Society. Para
Flagrante do Jogo Inaugural dos Peladeiros da c o m e m o r a r t ã o
AABB-Rio
importante evento,
a Diretoria do Clube, ofereceu aos
“Peladeiros” e todo
o Corpo Social da
AABB-Rio, um alegre e concorrido
Churrasco de Confraternização.
O Presidente Reinaldo Ribeiro se congratula com
os “Peladeiros” pela reinauguração do Campo
de Futebol Society.
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6.2 – PELADA DOS VETERANOS:

7 – FUTSAL
No dia 04 de março, será iniciado o Campeonato Carioca
de Novos Talentos 2012. Esta competição é organizada pela
Liga Rio Futsal e a AABB-RIo participará com as equipes Sub 9,
Sub 11 e Sub-13.
8 – PROJETO ESPORTE E SAÚDE:
O DETEC, conforme informado nas edições anteriores da
Revista da AABB-RIO, aguarda a manifestação dos associados
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, de acordo com a manifestação por parte dos associados, o DETEC organizará as referidas
atividades visando 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 horas.
9 – SINUCA:
9.1 - Iº TORNEIO DE SNOOKER:
O 1º Torneio Interno de Sinuca- Snooker, foi
realizado no período de 17 de janeiro a 07 de fevereiro.
Após o jogo final entre
os associados José Sadala e
Marcelo Medeiros, aconteceu

Da esquerda para direita: Cláudio
Elias (4º colocado), Marcelo
Medeiros (Vice-campeão), José
Sadala (Campeão) e Clóvis
Rodriguez (3º colocado)

Da esquerda para direita: José
Eduardo Lírio (Coordenação da
Sinuca), Marcelo Medeiros (Coordenação da Sinuca e Vice-campeão), José Sadala (Campeão)
e José Ricardo Sydney Gasparini
(Coordenador do Torneio)
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a Cerimônia de Encerramento com um coquetel de confraternização e a premiação aos quatro primeiros colocados:
Campeão - José Sadala
Vice-campeão - Marcelo Medeiros
3º Lugar - Clóvis Rodriguez
4º Lugar - Cláudio Elias

-Rio e os seus resultados serão divulgados nas próximas edições
da Revista.
11 – VOLEIBOL
11.1- RECREAÇÃO VOLEIBOL MÁSTER:

9.2 – CAMPEONATO ESTADUAL DE SINUCA:
O associado Marcelo Medeiros sagrou-se vice-campeão
estadual da temporada de
2011. A AABB-Rio se congratula com o referido atleta
pelo seu brilhante rendimento durante todo o calendário
de 2011.
José Eduardo Lírio (Coordenação
de Sinuca) e Marcelo Medeiros
atleta da AABB-Rio, vice-campeão
estadual.

10 – SQUASH
O Circuito 2011 de Squash encerrou-se em dezembro
com a disputa do Campeonato Carioca no Rio Squash Clube, no
qual Gustavo Zaccaro se sagrou campeão na Chave 5 e Carolina
Moraes obteve o vice-campeonato na Chave 6. Parabéns aos dois
atletas da AABB-Rio!
O campeonato de 2012 teve seu início em janeiro com o
Comary Squash Open na cidade de Teresópolis. Em março serão
disputadas duas etapas com a participação dos atletas da AABB-

11.2 - 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). Caso
voce se encontre neste perfil, procure o professor Claudio Pereira às quartas e sextas feiras, a partir das 17:30hs, objetivando
formar uma boa equipe para representar a AABB-Rio.. Vamos
defender o nosso clube.

FUTEBOL SOÇAITE - Por Fernando Henrique - fotos de Carlos Cardoso

Peladeiros comemoram
reinauguração do campo de futebol
Os tradicionais peladeiros da AABB-Rio compareceram à sede do Clube, no
dia 11/02, para comemorar a reinauguração
do campo de futebol soçaite, que foi totalmente reformado. Registramos, também, as
presenças dos presidentes dos Conselhos
Deliberativo, Sr. Odali Cardoso e Fiscal, Sr.
Mário Engelke, que prestigiaram o evento.
Pela manhã, diversas partidas foram
realizadas, ocasião em que os jogadores
puderam usufruir o novo gramado, alvo de
muitos elogios por parte dos “craques”. Após
os jogos, teve início uma cerimônia informal,
quando o Presidente do Conselho de Administração, Reinaldo Batista Ribeiro, discursou
e ressaltou a importância da conclusão de
mais uma importante etapa no processo de
aprimoramento da infraestrutura do clube.
Em seguida, houve uma merecida
homenagem a um dos peladeiros fundadores do grupo de veteranos futebolistas da
AABB, o estimado professor Hélio Alonso.

Ele recebeu das mãos do presidente Reinaldo um quadro contendo fotografias de
diversos momentos vividos pelos amigos
do futebol. O homenageado fez questão de
agradecer a lembrança e o reconhecimento,
destacando o valor das muitas amizades
que construiu ao longo de sua extensa
trajetória na AABB. “Vocês terão que me
aturar pelo menos até os 90”, declarou.
O Vice-Presidente do Conselho
Deliberativo, Edson de Oliveira Gomes,
também comentou a importância da reforma do campo de futebol soçaite. Para ele,
além da questão de preservar o patrimônio
do clube, essa iniciativa também promove
a união dos associados e o congraçamento
dos sócios amigos.
Em seguida, houve uma animada
confraternização entre os presentes, regada
a samba, churrasco de primeira qualidade e
cerveja gelada. Um sábado para celebrar os
amigos e o clube do coração.

Peladeiros veteranos da AABB-Rio posam no novo
gramado do campo soçaite.

O homenageado fala aos amigos, destacando
seu respeito e carinho pela AABB.

Representantes da “velha guarda” do futebol da
AABB, em clima amistoso
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PARECER DO CONSELHO FISCAL DA AABB-Rio
BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2011.
1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.1 - DAS RECEITAS
A AABB-Rio arrecadou como receitas, no mês de outubro de 2011, valor
correspondente a R$ 564.352,65, acumulando, até aquele mês, R$5.586.082,02
que corresponde a 84.77% das esperadas
na Previsão Orçamentária do exercício.
1.2 – DAS DESPESAS
A AABB-Rio realizou despesas,
no mês de outubro de 2011, no valor
de R$572.412,89, situadas como 2,81%
inferiores ao nível do mês anterior.
No acumulado do exercício, atingiram
R$5.398.351.82 que correspondem a
82,17% das despesas estimadas para o
ano de 2011.
2. DO RESULTADO
Conquanto o confronto entre as
receitas auferidas e as despesas realizadas
no mês aponte um déficit de R$8.060,24,
o mesmo, comparado com o apresentado
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no mês de setembro último, evidencia
uma redução da ordem de 86,99%.
Cumpre notar que a comparação
entre as despesas e as receitas ocorridas
durante o ano de 2011, até o mês de outubro, resulta em um superávit acumulado
de R$187.730,20. O valor apresentado
no Balanço Patrimonial encerrado no
mesmo período, de R$117.778,97 , já
contempla a dedução de R$69.951,23, do
déficit apresentado no exercício de 2010,
não considerado naquela oportunidade.
3. DISPONÍVEL
O saldo das disponibilidades inscritas no Ativo Circulante repassado
para o mês de novembro-2011 alcançou o valor de R$721.706,98,
no qual a parcela de R$155.267,10 permaneceu em Caixa e Bancos c/corrente.
4. CONCLUSÃO
4.1 – Consideradas as observações
constantes deste Parecer e por não terem

sido encontradas outras ocorrências, quer
nos registros contábeis, como nos documentos por nós examinados e que deram
origem ao Balancete relativo ao mês de
outubro de 2011, consideramos como
passíveis de aprovação os demonstrativos
emitidos.
Rio de Janeiro (RJ), 12 de janeiro de 2012.
CONSELHO FISCAL DA AABB-Rio
Mário Fernando Engelke
Presidente
Adolpho S. de Salles
Nelson B. Ribeiro
Osmar C. Beck
Sergio S. Muniz
Conselheiros Efetivos
Jorge F. Perez Gimenez
Representante do Banco do Brasil
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PARECER DO CONSELHO FISCAL DA AABB-Rio
BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011.
1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.1 - DAS RECEITAS
A AABB-Rio arrecadou como receitas, no mês de novembro de 2011, valor
correspondente a R$ 640.818,46, acumulando, até aquele mês, R$6.226.900,48
que corresponde a 94.50% das esperadas
na Previsão Orçamentária do exercício.
1.2 – DAS DESPESAS
A AABB-Rio realizou despesas, no
mês de novembro de 2011, no valor
de R$588.983,93, situadas como 2,89%
inferiores ao nível do mês anterior.
No acumulado do exercício, atingiram
R$5.987.335.75 que correspondem a
90,86% das despesas estimadas para o
ano de 2011.
2. DO RESULTADO
Verifica-se embora no mês de outubro último tenha ocorrido em déficit
de R$8.060,24, no período sob análise
registra-se um superávit de R$51.834,53

o que resulta em um superávit acumulado, em 2011, de R$239.564,73.
O
valor apresentado no Balanço Patrimonial encerrado no mesmo período, de
R$169.613,50 , considera a parcela dedutiva de R$69.951,23, do déficit apresentado no exercício de 2010, não considerado
naquela oportunidade,como já ressaltado
em pareceres anteriores.
3. DISPONÍVEL
O saldo das disponibilidades
inscritas no Ativo Circulante repassado para o mês de dezembro-2011,
situou-se em R$765.989,63, incluída
a parcela de R$230.403,85 correspondente ao que permaneceu em Caixa e
Bancos c/corrente.
4. CONCLUSÃO
4.1 – Consideradas as observações
constantes deste Parecer e por não terem
sido encontradas outras ocorrências, quer

nos registros contábeis, como nos documentos por nós examinados e que deram
origem ao Balancete relativo ao mês de
novembro de 2011, consideramos como
passíveis de aprovação os demonstrativos
emitidos.
Rio de Janeiro (RJ), 09 de fevereiro de
2012.
CONSELHO FISCAL DA AABB-Rio
Mário Fernando Engelke
Presidente
Adolpho S. de Salles
Nelson B. Ribeiro
Osmar C. Beck
Sergio S. Muniz
Conselheiros Efetivos
Jorge F. Perez Gimenez
Representante do Banco do Brasil
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