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E D I T O R I A L
Srs. Associados,
A nossa AABB-Rio fez seus 83 anos de existência com um vasto e respeitado serviço prestado a todos aqueles que nela se associaram ao longo de sua história. É fato. Nenhuma entidade
chega a tanto, se não tiver a sorte de ser conduzida com o cuidado e a dedicação que merece,
por parte de seus gestores.
Neste particular, a nossa entidade foi muito feliz, desde o momento de sua criação, quando
a mãe do fundador Adolpho Shermann emprestou cem Contos de Reis, a fundo perdido, para o
filho e seus amigos realizarem a façanha que, desde então, originou uma das grandes e respeitadas
instituições de nosso país.
REVISTA AABB-RIO
ANO XVI – Nº 201
JUNHO DE 2011

Com tantas glórias e tantos méritos, evidenciados e personalizados no grande contingente de pessoas que por ela passaram e ainda passam, recebendo uma formação de cultura, de
cidadania e de bem-estar nos seus encontros do dia-a-dia. A AABB teve, todavia, momentos de
apreensão que mereceram cuidados especiais por parte de seu corpo de associados.
Entre esses casos, quero registar o mais recente, que foi por nós conduzido do princípio
ao fim, o do acidente do atleta Rui Nuno Nunes Leal, pelo qual a AABB foi condenada no STJ,
através de uma decisão pouco convincente para todos os magistrados que opinaram no Processo,
durante seu julgamento nas várias instâncias judiciais.
Após 16 anos de luta na Justiça, resolvemos, neste mês de maio, dos 83 anos de nossa instituição, fazer um acordo para por fim à demanda do caso, cujos termos ficaram assim decididos:
1) Pagamos R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) ao autor da questão e ficamos comprometidos a pagar uma pensão vitalícia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), além dos
recursos já sacados por ele.
2) Ao advogado do autor, pagamos R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pela
questão (sucumbência da causa).
Foi oneroso, sabemos e lamentamos, mas, foi o menor valor e a melhor condição que
todos nós, gestores e advogados empenhados, conseguimos.
Aproveitamos o ensejo para agradecer, mais uma vez, a todos aqueles que contribuíram
com suas parcelas extras, especialmente aos sócios proprietários que dela participaram espontaneamente, cujo ato ficará eternamente registrado.
Vale consignar que o montante acima já está todo reservado para ser depositado e nossa
entidade, no momento, ficou, apenas, com a obrigação de depositar a pensão mensal.
Um abraço amigo e até a próxima,
ODALI DIAS CARDOSO – Presidente
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NOSSA CAPA – Esta edição é comemorativa aos 83 anos de existência da AABB-Rio, celebrados no mês de maio. Selecionamos
alguns dos melhores momentos do Grande Baile de aniversário do clube.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL AABB – RIO DE JANEIRO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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Na forma dos artigos 12 e 16 do Estatuto, ficam convocados os senhores associados com
direito a voto (Efetivo, Família, Especial, Comunitário, Proprietário, Benemérito, Emérito e Correspondente), artigo 3º incisos I a VIII do Estatuto, com pelo menos doze meses de filiação, e quites com
suas obrigações perante a Associação (artigo 12 do Regulamento das Eleições), estando habilitados a
votar os associados admitidos até o dia 15 de agosto de 2010. A Assembleia Geral Ordinária realizarse-á no dia 16 de agosto de 2011 (terça-feira), na Sede da Associação, Avenida Borges de Medeiros,
829, Cidade do Rio de Janeiro - Bairro Leblon, em primeira convocação às 08h, com a presença da
maioria absoluta (50% mais 1) dos associados votantes e, não havendo quorum, às 08h30, em última
chamada, com qualquer número. ORDEM DO DIA - Votar e eleger para o mandato de três anos
(2011/2014) o Presidente do Conselho de Administração, Conselheiros Efetivos e Suplentes do
Conselho Deliberativo, Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal. DAS CÉDULAS ÚNICAS
– As cédulas serão únicas e deverão conter os nomes das chapas, acompanhadas dos nomes dos
candidatos à Presidência do Conselho de Administração e respectivos espaços, onde será marcado
o sinal indicativo da preferência do eleitor, observado o disposto no artigo 38 do Estatuto. DAS
CHAPAS - Cada chapa concorrente às eleições registrará, obrigatoriamente, o nome do candidato
a Presidente do Conselho de Administração e todos os nomes dos candidatos aos cargos efetivos
e suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, observadas as limitações contidas nos artigos 19 e
23 e o disposto no artigo 27, § 1º, do Estatuto. Será recusada a inscrição de chapa que não satisfizer,
integralmente, ao contido no artigo 37, parágrafo único do Estatuto. Os responsáveis por chapas
providenciarão suas inscrições junto à Comissão Eleitoral, em documento contendo os nomes dos
candidatos e suas autorizações, até às 20h do dia 15 de julho de 2011, na Secretaria da Associação,
em duas vias, obedecendo aos dispositivos do Regulamento das Eleições em vigor. DA VOTAÇÃO
- A votação será feita em separado, mediante escolha de uma das chapas concorrentes, da seguinte
forma: I – para o Conselho Deliberativo e de Administração; e II – para o Conselho Fiscal. As eleições
serão realizadas em um só turno, sendo declarada vencedora a chapa que obtiver o maior número
de votos válidos, para cada Conselho. O processo eleitoral se encerrará às 21h e, após quinze minutos, será iniciada a apuração dos votos.
Rio de Janeiro, 01 de junho de 2011.
José Carlos Moreira Brandão Neto - Presidente do Conselho Deliberativo

PROGRAMAÇÃO SOCIAL
Vice-Presidência Social

JUNHO/2011

5 - Domingo - 13:00/17:00

UMA NOVA ATRAÇÃO NA AABBͳRIO:
HILTON ASSUMPÇÃO
Pérgula da Piscina

8 - Quarta-feira - 15:00/17:00

BINGO SOCIAL ͳ VENHA SE DIVERTIR E
TENTAR A SORTE!
Salão Galeria

10 - Sexta-feira - 18:00/22:00

NOITE DOS SERESTEIROS

11 - Sábado - 19:30/23:30

Salão Galeria

GRUPO BOÊMIO “TELHADO BRANCO”
Salão Granito

12 - Domingo - 13:00/17:00

CELSO ABUSAID, DE VOLTA,
ATENDENDO A PEDIDOS
Pérgula da Piscina

17 - Sexta-feira - 21:00/01:00

BAILE DE ANIVERSARIANTES
DO MÊS ͳ “ZP & CIA”
Salão Nobre

19 - Domingo - 13:00/17:00

WILSON OLIVEIRA
ALEGRANDO SEU DOMINGO
Pérgula da Piscina

24 - Sexta-feira - 21:00/01:00

VENHA CURTIR O EMBALO
DO FLASHBACK
Salão Margarida

25 - Sábado - 18:00/23:00

26 - Domingo - 13:00/17:00

TRADICIONAL FESTA JUNINA DA
AABB,COM COMIDAS TÍPICAS,
BRINCADEIRAS, QUADRILHA E
BARRAQUINHAS COM ALEGRIA,
AMBIENTE FAMILIAR E SEGURANÇA

CONTINUAÇÃO DA NOSSA FESTA
JUNINA NA AABB
Pérgula da Piscina

Pérgula da Piscina

VEJA NA INTERNET : www.aabb-rio.com.br - Sugestões: social@aabb-rio.com.br
EM CASO DE CHUVA, TODA A PROGRAMAÇÃO PREVISTA NA ÁREA EXTERNA, SERÁ INTEGRALMENTE TRANSFERIDA PARA AS
ÁREAS INTERNAS DO CLUBE, MANTENDO-SE A QUALIDADE DO EVENTO.
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D I A DA S M Ã E S

Merecida homenagem para as
mães da AABB-RIO

Um domingo de sol transformou as
dependências da AABB em um belo cenário para homenagear as mães - os mais
sublimes dos seres - no dia dedicado a
elas, este ano comemorado em 8 de maio.
Foram muitas atrações programadas, começando pela missa em ação de
graças, mais uma vez celebrada pelo Frei
Henrique, da Paróquia Santa Mônica, com
a participação do afinadíssimo Coral da
AABB. Sendo elas as donas da festa, algumas mães foram convidadas para fazer
as Leituras e entoar os Salmos referentes
à missa que contou com a sempre simpática participação do Frei, o qual deixou
a grande plateia presente emocionada,
com suas palavras enaltecendo o papel
das mães.
Após a solenidade religiosa, todos se
reuniram nos diversos salões, bem como
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na pérgula da piscina e na passarela, para
apreciar o excelente almoço servido pelo
Buffet “Clé D’Or”.
A seguir, as atenções se voltaram
para o palco situado no térreo, a fim de
acompanhar a apresentação do cantor
Carlos Cristiano, o cover de Roberto Carlos, que conquistou o público pela grande
semelhança com o “Rei” e pela simpatia
demonstrada, atendendo a pedidos e convidando os casais para dançarem.
Foi uma bela festa dedicada às Mães,
a quem prestamos o nosso preito de gratidão, desejando-lhes uma vida repleta de
muito amor, junto a seus filhos e demais
familiares.
Finalizando, citamos um conhecido
ditado judaico, que diz: “A música que
mais emociona as mães é o som da batida
do coração do filho, ainda no ventre!”.

Destacamos a presença de nossa matriarca, D.
Risoleida Franco Bandeira, que completou 104
anos e sempre comparece às missas do Dia
das Mães.

D I A DA S M Ã E S
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Seresta aquece noite fria no mês
de aniversário da AABB-RIO
Mesmo em um dia chuvoso, e na
véspera do Grande Baile de aniversário do
clube, foi bom o público que compareceu
para assistir à Noite dos Seresteiros.
Vinte e cinco cantores se apresentaram para gáudio dos presentes. Mais uma
vez, a Diretoria se fez representar, na pessoa do Presidente Odali Cardoso e de sua
esposa, Dra. Nilcéa Neder, prestigiando o
evento. Algumas estreias se juntaram aos
já conhecidos e aplaudidos intérpretes, o
que só fez aumentar o nível do espetáculo.
Queremos registrar a iniciativa de
dois seresteiros que encantaram a todos:
para homenagear as mães, cuja data especial foi comemorada no domingo anterior,
Cacá usou sua potente voz para interpretar o grande sucesso de Ângela Maria, “A
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Estreante Heloisa interpretando “Gente Humilde”.

rainha do Lar”, e, em momento de muita
emoção, nosso conhecido Calado brindou
a plateia com a canção consagrada na voz
de Roberto Carlos, “Nossa Senhora”, para

E

Comissão Feminina promove
Almoço com Desfile de Modas
Na tarde do dia 19 de maio, a
Comissão Feminina realizou o tradicional
“Almoço com Desfile de Modas”, no Salão
Nobre da AABB-Rio. O evento fez parte
da programação especial em comemoração aos 83 anos da associação.
No desfile, as belas manequins
exibiram peças da coleção outono/inverno
assinada pela estilista Nicole de La Rivière.
A apresentação ficou a cago do produtor
e professor de manequins Eduardo Araúju.
Os diversos convidados, além do
desfile, também apreciaram a excelente
voz da cantora Narcisa, que foi acompanhada pelos músicos Adilson, Cléber e
Clarissa. Durante o show, foi oferecido o
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saboroso almoço preparado pelo Buffet
“Clé D’Or”.
Alguns expositores compareceram para demonstrar seus produtos. O
público presente pôde comprar roupas,
sapatos, bolsas, bijuterias e acessórios. Alguns brindes foram ofertados pelo “Lagoa’s
Coiffeur” e pelos próprios expositores,
para serem sorteados entre os associados.
Na parte final da tarde, houve a
realização de um animado bingo que
presenteou os sortudos vencedores das
cinco rodadas com excelentes prêmios
(um carrinho de feira tipo “sacola”, uma
sanduicheira, um secador de cabelos, uma
balança e um edredom).

Lucy canta acompanhada por Toni “Sete Cordas”
e Jorge do Pandeiro

Paulo e Conceição formam dueto no “Samba em
Prelúdio”, de Baden e Vinicius

lembrar a aparição da Virgem Santíssima,
na cidade de Fátima, em Portugal, que
completava 94 anos naquele dia.
A próxima apresentação será em 10
de junho, sexta-feira. Quem ainda não foi,
não sabe o que está perdendo!

BIBLIOTECA

Biblioteca Alexandre Caminha
Livros Novos
FICÇÃO

NÃO FICÇÃO

O MORRO DO SUICÍDIO: UMA AVENTURA DO SARGENTO LLOYD HOPKINS - James Ellroy
BRINCANDO COM O DIABO
Harold Robbins
60 ANOS DEPOIS: DO OUTRO LADO
DO CAMPO DE CENTEIO
Fredrik Colting
SOB O SOL DE SATÃ - Georges Bernanos
A MÃO DE FÁTIMAI - ldefonso Falcones
CONVÉM SONHAR - Miriam Leitão
CAIM E ABEL - Jeffrey Archer
ONDE FOI PARAR NOSSO TEMPO?
Alberto Villas
MELHORES PIADAS QUE CIRCULAM
NA INTERNET E NO TWITTER VERSÃO 3.0 - Editora Record
O MONGE QUE VENDEU SUA FERRARI - Robin Sharma

DIETA NOTA 10
Guilherme de Azevedo Ribeiro
ABAIXO À DEPRESSÃO
Susan Tanner; Jillian Ball
EM BUSCA DO TEMPO PERDIDO: A
SOMBRA DAS RAPARIGAS EM FLOR PARTE 1 - Marcel Proust
A CANJA DO IMPERDOR
J. A. Dias Lopes
ELES CONTINUAM ENTRE NÓS V. 2
Zibia Gasparetto
3096 DIAS - Natascha Kampusch
O DISCURSO DO REI: COMO UM
HOMEM SALVOU A MONARQUIA
BRITÂNICA
Mark Logue; Peter Conradi
JESUS, O HOMEM MAIS SÁBIO QUE JÁ
EXISTIU - Steven K. Scott
IDENTIDADE - Zygmunt Bauman
TDA/TDAH TRANSTORNOS DE DÉFICT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: SINTOMAS, DIAGNÓSTICOS E
TRATAMENTO: CRIANÇAS E ADULTOS - Thomas W. Phelan

biblioteca@aabb-rio.com.br

INFANTO-JUVENIL

ALGUMA COISA INVISÍVEL
Siobhán Parkinson
PONTE PARA TERABÍTIA
Katherine Paterson
INTRIGANTE! - Paul Jennings
GOOSEBUMPS, V1, V2,V3
R.L. Stine
LONGE É UM LUGAR QUE NÃO EXISTE - Richard Bach
DESTEMIDA: O TESOURO DO CASTELO DO PÂNTANO, V.3
Natalie Jane Prior
DEIXA QUE EU FAÇO
Brian Moses; Mike Gordon
A REVOLTA DAS PALAVRAS: UMA
FÁBULA MODERNA
José Paulo Paes
A MENINA SEM JEITO - Sônia Robatto
EXPEDITO, O COZINHEIRO
Liliana Lacocca; Michele Lalocca
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VARIEDADES
Por Aciléa Pinto da Cunha (*)

O Surfista
Ele chegou bronzeado do sol, seu corpo atlético, seu
sorriso de dentes brancos, a prancha deitada na areia foi
levantada, colocou o pé de pato, amarrou na prancha. Me
aproximei dele e, a cada movimento seu, eu o imitava. Fiquei um pouco à distância, seus movimentos me fascinavam,
e eu o seguia em todos os pormenores. Foi entrando no
mar, deslizando sobre a onda, e eu copiando. As ondas eram
pequenas e tranquilas, mas em dado momento, houve um
salpicar, como uma explosão, e me vi com ele no topo da
onda mais brava que tinha presenciado. Rolamos o corpo,
afundamos, submergimos e novamente voltamos e, cada vez
mais no alto... No alto... Até ser enrolado num só turbilhão
de água, ondas e emoções.
Outros surfistas se juntaram a nós; éramos um bando de
seres levados na ilusão da magia, a magia do arrojo, da coragem,
da tenacidade ao sermos envolvidos, jogados, elevados e submersos. Realmente estávamos cansados. Fomos pouco a pouco,

um a um, alcançando a praia, deixando a magia, o encantamento,
voltando à areia, à realidade.
Crianças passavam com seus baldinhos, outras faziam
castelos, pares de namorados se amavam ao barulho das
ondas, grupos de suburbanos comiam seu farnel e deliciavamse com este lugar maravilhoso. Eu, cansada de rodopiar, de
acompanhar os surfistas, sentia-me cansada. Cansada, sim, de
vislumbrar de onde estava todo este burburinho, de rodopiar
tanto nas ondas, cansada de mentalmente copiar todos estes
lances, de onde estava, de onde com lágrimas nos olhos, vislumbrava todas as minhas peripécias, presa à minha cadeira
de rodas....
“E o mundo não é o que vemos, e o mundo não é o que
somos obrigados a ver, o mundo vem dos nossos sentimentos,
do que almejamos, do que imaginamos, do que queremos e obteremos, pois temos conosco um grande trunfo e nada nos tira,
nem as maiores adversidades. Temos um tesouro - A NOSSA
IMAGINAÇÃO! Vamos usá-la e desfrutá-la...”.
(*) Jornalista, Poeta, colaboradora da Revista, associada
da AABB.

Parabéns ao Coral da AABB-RIO
por seu aniversário de 5 anos
Miguel Amado*
Corais. Foi uma linda apresentação! Ainda
em abril, estivemos na Igreja de Santa
Mônica, onde o Coral cantou na Missa de
Bodas de Prata da coralista Marília.
Em maio, no Dia das Mães, mais
uma vez o Coral presenteou a AABB-Rio,
com uma apresentação na missa rezada
pelo Frei Henrique, no Salão Granito. Foi
um brilhantismo de festa! Um dia inesquecível!
Em 4 de junho, a AABB-Rio promoverá o 7° “Encontro de Corais”, às 17
horas, no Salão Nobre. O evento contará com a presença de diversos grupos
convidados. É uma programação cultural
imperdível. Traga sua família e seus amigos.
Com grande alegria no coração,
não canso de elogiar o Coral da AABBRio. Parabéns para todos! Em especial ao
competente Maestro Yan e sua AssistenteMaestrina Ana, pela alta capacidade profissional.

Cantinho
da Poesia
Por Miralda Perillier (*)
Nesta edição, publicamos um poema escrito por Thais Abbês, jovem
nora do nosso saudoso associado Edson
Abbês. Mineira de Três Corações e radicada no Rio de Janeiro, há mais de trinta
anos, Thais é pedagoga pela PUC-Rio. Fiel
amante das artes, possui, em seu acervo
autoral, belos textos e poesias. (E-mail:
thaisabbes@yahoo.com.br).

Ano festivo para o nosso Coral.
DISTÂNCIA
São 5 anos de existência, todos vividos
com garra, determinação, personalidade e
No meio dessa distância
orgulho, atingindo alto índice de perfeição,
entre nós
fato que não se pode mais negar.
há apenas um ar estático
Somos hoje um grupo de 40 coralisuma palavra não dita
tas, totalmente solidificado e pronto para
um outono desfolhado
quaisquer desafios, pois sempre iremos
um par de asas quebradas
mostrar a nossa qualidade. Gostamos de
e um amor coagulado.
cantar!
No mês de abril, comparecemos ao
VAMOS FESTEJAR!
(*) Associada e colaboradora da Revista
Centro Cultural do TRT (Tribunal Regional
do Trabalho-RJ) e nos fizemos presentes * Sócio e Colaborador da Revista da da AABB
juntos de outros grupos, no Encontro de AABB
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ADMINISTRAÇÃO
Por Reinaldo Batista Ribeiro
Vice Presidente Administrativo

Notícias do Departamento Administrativo

Nosso Clube - Mudanças
Prezado associado, nesta edição VOCÊ está tomando
conhecimento da nova academia de ginástica que será inaugurada em nosso clube. Para isto, foi necessária a mudança
de alguns setores que ficavam na área a ser ocupada por
mais esta opção de saúde e bem-estar que lhe será oferecida.
Informamos, abaixo, os setores remanejados e onde estão
localizados agora:
· Vices-Presidências Administrativa, de Patrimônio (sede),
Social e Cultural estão na área contígua às Presidências Deliberativa e Administrativa do clube;
· Vice-Presidência de Patrimônio (Itanhangá) e Assessoria
da Presidência foram para a sala que fica entre a Secretaria e o
Departamento Médico;
· Vice-Presidência de Divulgação foi para a sala entre a
Biblioteca e o Salão de Beleza;
· Gerências Administrativa e Operacional estão ocupando
temporariamente o “Salão Grená”, com acesso pela escada em
frente ao estacionamento térreo. Assim que realocarmos as
Gerências, que envolvem um grande número de pessoas, divulgaremos a reabertura do salão;
· DETEC foi transferido para a antiga sala do Desportivo,
acima da Barbearia.

Gerências Administrativa e Operacional.
Presidências e Vices-Presidências
Administrativa, de Patrimônio
(sede), Social e Cultural.

Se mesmo com estas
informações, VOCÊ tiver dificuldades de localização, não se
preocupe, pois nossos funcionários estão aptos a lhes indicar
as instalações citadas.
Um grande abraço e até
a próxima.

Vice-Presidência de Divulgação.

CÂMERAS DA AABB-RIO

Vice-Presidência de Patrimônio (Itanhangá)
e Assessoria da Presidência.

Detec.

Acessos
Endereço 01: http://aabbrio.zapto.org:8080
Endereço 02: http://aabbrio1.no-ip.org:8080
Nome de usuário: AABB (a senha não é necessária)
Obs.: Se com os endereços acima você não conseguir acessar,
baixe o nível de segurança do seu navegador Internet Explorer
para baixo. Se não houver essa opção, habilite todos os controle de plug-ins e Activex através de : ferramentas/opções da
internet/segurança/nível personalizado e proceda a instalação.
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ANIVERSÁRIO

AABB comemora
83 anos em grande estilo
Fotos de José Geraldo do Carmo

Alegria, emoção, elegância e glamour. Todas estas palavras definem muito
bem o que foi o Grande Baile comemorativo aos 83 anos da AABB-Rio, realizado
na noite de 14 de maio, na sede do clube.
Os associados e convidados que
compareceram às festividades, logo que
acessavam o hall de entrada, assinavam
o livro de presença, para registrarem sua
participação neste momento histórico.
Em seguida, os presentes se dirigiam às
mesas dispostas na pérgula da piscina e
degustavam os primeiros itens do refinado
coquetel servido pelo Buffet “Clé D’Or”.
Enquanto isso, para animar a noite, quatro
brilhantes músicos do Conjunto “Terra
Nostra” passavam de mesa em mesa, executando grandes sucessos da Bossa Nova,
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da MPB, do tango e clássicos da música
italiana, sempre atendendo a pedidos dos
convidados.
Por volta das dez horas da noite, o
público subiu em direção ao Salão Nobre,
onde houve o prosseguimento da noite
festiva. Lá, todos continuaram a saborear
as delícias do Buffet, ao som da excelente
Orquestra “Tupy”. Com aproximadamente
30 integrantes no palco, entre vocalistas e
instrumentistas, o grupo apresentou sucessos de variados estilos musicais, contemplando todos os gostos. Os convidados
foram para a pista e dançaram pra valer!
À meia-noite, foi dado início ao
cerimonial. O Presidente do Conselho de
Administração, Odali Cardoso, acompanhado de sua esposa, Dra. Nilcéa Neder,
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convocou os Presidentes dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, Srs. José Carlos
Brandão e Ary Djalma Savi, bem como
todo o quadro de Vices-Presidentes e
Assessores da AABB, acompanhados de
suas respectivas esposas, para se dirigirem
à frente do salão.
Odali fez questão de lembrar de
todos os ex-associados e amigos já falecidos, que contribuíram decisivamente para
o engrandecimento da associação. Muito
emocionado, ele também relembrou sua
trajetória desde os tempos em que era
funcionário do Banco do Brasil.
O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. José Carlos Brandão, em
seu pronunciamento, agradeceu seus
companheiros de Conselho pelo apoio
recebido em todas as ocasiões que envolviam competências dos conselheiros.
Ele também convidou o público presente
para acompanhar a próxima apresentação
do Coral da AABB.
Logo após os pronunciamentos,
Dra. Nilcéa comandou a oração de um
“Pai Nosso”, que foi rezada por todos. Em
seguida, houve o tradicional corte do bolo
de aniversário. Para celebrar este momento, diversos membros do coral cantaram
alegremente os “parabéns pra você”,
canção que também foi interpretada pela
Orquestra “Tupy”. De pé, todo mundo
participou do coro e saudou o clube do
coração.
Finalizado o cerimonial, a orquestra
voltou ao palco do Salão Nobre e continuou animando a festa até altas horas. Os
convidados, em meio ao clima de confraternização, degustaram o jantar oferecido
pelo “Clé D’Or” e, claro, também comeram uma fatia do bolo.
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No telão instalado na área
externa do salão, eram exibidos momentos de outros bailes de aniversário
realizados ao longo destes 83 anos de
AABB. Que venham muitas primaveras
pela frente!
Representantes de diversos clubes
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e entidades do Rio de Janeiro e de outras
localidades marcaram presença. Agradecemos a atenção de todos, bem como
daqueles que não puderam comparecer,
mas que expressaram seus votos e homenagens através de cartas, e-mails, placas e
presentes.
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Hidroginástica na AABB: saúde, alegria e bem-estar

As aulas de hidroginástica fazem parte do diversificado
conjunto de serviços oferecidos pela AABB-Rio a seus associados
e convidados. De acordo com o professor, André, durante as
aulas são realizados exercícios e atividades que proporcionam
um trabalho tanto cardiovascular quanto localizado, para fortalecimento da musculatura do indivíduo.
O professor também ressalta os muitos benefícios, de
ordem física e psicológica, decorrentes da prática de hidroginástica: aumento do equilíbrio corporal e da coordenação motora,
melhorias do condicionamento físico e da flexibilidade, além do
prazer que o meio aquático propicia às pessoas.
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As turmas, em sua maioria, são formadas por mulheres,
mas também há representantes do sexo masculino que frequentam as aulas. Segundo André, existe um conceito errado de que
a hidroginástica é destinada somente a mulheres e idosos. Os
profissionais da área estão trabalhando para quebrar tal estigma.
Portanto, os membros de nosso quadro social masculino também
devem aderir a esta prática que só acrescenta coisas positivas à
saúde humana.
Os alunos fazem questão de dizer que as aulas são ótimas,
com exercícios que colaboram para o bem-estar pessoal, através
de um corpo leve e bem trabalhado. Alguns deles já praticam hidroginástica há mais de 15 anos e formaram um excelente grupo
de amigos. Segundo o pessoal, o professor André é muito bom!
Os interessados em se matricularem para participar das
atividades devem procurar o professor de terça a sexta-feira,
nos horários de realização das aulas (7h ou 11h30 da manhã).
Cada aula possui duração de 50 minutos. Os preços são os
seguintes: para sócios (R$ 65,00 – duas vezes/semana ou R$
95,00 – quatro vezes/semana. Não há taxa de matrícula);
para convidados (R$ 110,00 – duas vezes/semana ou R$
150,00 – quatro vezes/semana. Taxa de matrícula no valor
de R$ 50,00).
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60 anos de Lucineide
Na foto, a
aniversariante
(ao centro) ladeada
pelos casais Volnei/
Lygia, Odali/Nilcéa,
José Valdir/Regina.

Lucineide Siqueira completou 60 anos de idade e de muita luta com a mesma energia e dinâmica de como atua nas suas
múltiplas atividades: política, religiosa, comercial, social, cultural e
humanitária. Surpreendeu seus amigos e parentes com uma linda
festa realizada no dia 29 de abril, no Salão Nobre da AABB-Rio.
Além da banda musical que motivou os dançarinos a arriscarem seus passos coreográficos, a aniversariante debutou no
salão, dançando solta e corretamente a valsa interpretada em
sua homenagem. Para completar a bela decoração executada
pelo promoteur Mauricio e os serviços excelentes do Buffet “Clé
D’Or”, os presentes foram brindados com um show do sempre
aplaudido cantor Jerry Adriani, um adendo especial à elegante
noite. Parabéns à nossa simpática recém-associada, merecedora
de tantos abraços e votos de prosperidade.

Nasceu Maria Luisa
A associada Maria Dulce Martinez Portugal Neves
apresenta sua linda netinha
Maria Luisa, nascida no dia
16 de abril, filha de Carolina
e Francisco Augusto.
Desejamos muita saúde e felicidades para a querida menininha!

Desconto
no teatro
ASSOCIADOS DA AABB-Rio TERÃO
DESCONTO EM PEÇA DE TEATRO
Durante o mês de junho, os associados da AABBRio e seus respectivos acompanhantes ganharão um belo
presente cultural: descontos especiais para assistirem ao
espetáculo teatral “Linda”.
A peça, estrelada por Gillray Coutinho e Fernanda
Nobre, estreou em março deste ano, no Mezanino do
Espaço SESC, em Copacabana. A partir do dia 14 de
junho, volta a entrar em cartaz no Teatro dos Quatro,
no Shopping da Gávea, às terças e quartas-feiras, às 19h.
A história trata do envolvimento afetivo entre um advogado de meia-idade e uma jovem candidata à atriz, que
não conseguem conciliar seus diferentes temperamentos,
ambições e pontos de vista. De forma engraçada, leve e
divertida, a peça discute os caminhos e descaminhos das
modernas relações amorosas.
O preço normal de bilheteria será de R$ 40,00. Para
os associados da AABB, haverá um grande desconto de
70% (pagarão apenas R$ 12,00); para o primeiro acompanhante, o desconto será de 62,5% (pagará R$ 15,00);
e a partir daí, cada outro acompanhante terá direito a
um ingresso com 50% de desconto, pagando R$ 20,00.
A promoção é válida apenas para este mês de junho.
Aproveitem!

A Páscoa
na AABB
No domingo de Páscoa,
celebrado no dia 24 de abril,
os associados puderam desfrutar de uma programação
especial nas dependências da
AABB-Rio. Em um ambiente
familiar, os presentes curtiram o som bacana de Ângelo
Garcia. Para as crianças, uma
bela surpresa: o coelhinho
da páscoa distribuiu ovos de
chocolate e encantou a todos.
Elas, é claro, ficaram radiantes
de alegria!
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Realizações do Departamento Esportivo durante o mês de maio
e divulgação dos próximos eventos do mês de junho

1 – ACADEMIA DE GINÁSTICA:
As obras da nova Academia de Ginástica da AABB-Rio já
estão em andamento. A inauguração está prevista para o mês
de agosto de 2011!
Os associados podem aguardar um local de aproximadamente 700m² de área, moderna infraestrutura e equipamentos
da marca Technogym, contando com 20 esteiras, 06 transports,
03 bikes verticais, 03 bikes horizontais, 40 máquinas de musculação e muito mais!
O contrato para a implantação da mais moderna Academia de Ginástica do Leblon foi assinado com a conhecida rede
de Academias Pró-Quality, que promete excelência na prestação
de serviços e oferecerá atividades como Musculação, Aeróbica,
Fisioterapia, Estética, SPA Urbano, Avaliação Médico Funcional
e Nutricional, entre outras.
Nosso maior objetivo é proporcionar aos associados
qualidade de vida, trazendo à sua rotina o bem-estar que faltava!
Os associados da AABB-Rio terão 50% de desconto!!
Aguardem!!
2 – BASQUETEBOL:
2.1 – GVBAR – GRUPO DE VETERANOS DE BASQUETEBOL DA AABB-RIO
UM TIME DE BASQUETE COM
MAIS DE 500 ANOS DE SAÚDE
Em abril passado, durante as comemorações dos 15 anos do GVBAR
(Grupo de Veteranos de Basquetebol da
AABB-Rio), o Grupo conseguiu uma de
suas maiores realizações: a formação do
primeiro time composto de basqueteiros
com mais de 70 anos, nomeado de BIG 70. Formado por associados, em sua maioria, esta equipe que tem uma disposição
invejável mostra o valor da união e da importância da atividade
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física regular para a longevidade
saudável.
Os associados Ronaldo,
Avelino, Messias, Lenine além
de Armand, Kake e César compõem este grupo que soma 530
anos de dedicação ao desporto
da bola laranja, com muitas
histórias para contar. Agora a
Equipe BIG 70 está em busca da
realização de jogos com outras
Associações nesta categoria.
Equipe BIG 70
Da esquerda para direita: Em pé Avelino, Kake, e Ronaldo;
Agachados - Lenine e Armand.

2.2 – TORNEIO GVBAR - 83º ANIVERSÁRIO DA AABBRIO
As quatro equipes tradicionais do
GVBAR (“Falcões”, “Anjos da Noite”,
“Búfalos” e “Stars”), reforçadas por alguns
basqueteiros de outras Associações,
disputaram em maio o Torneio GVBAR,
em comemoração ao 83º aniversário
da AABB-Rio, numa prévia da V Copa
AABB-Rio de Basquetebol Máster, que acontecerá no segundo
semestre. Veja os resultados na próxima edição da Revista
AABB-Rio ou pelo blog do grupo http://gvbar.blogspot.com/.
2.3 – RECREAÇÃO DE BASQUETEBOL
Se você é associado e gosta de basquetebol, venha fazer
parte da animada Recreação de Basquetebol Máster da AABBRio. É grátis! Apareça às terças e quintas-feiras, a partir das 20
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horas, no Ginásio AABB-Rio. Se trouxer um convidado, ele paga
apenas R$ 15,00/hora.
TERÇAS-FEIRAS E QUINTAS-FEIRAS
Horário: a partir das 20h
Local: Ginásio AABB-Rio
Sócio – isento
Convidado – R$ 15,00 reais/hora
Acesse o blog http://gvbar.blogspot.com/ e fique atualizado
sobre a programação!!
Maiores informações no Departamento de Esportes
detec.comunicacao@aabb-rio.com.br
2274-4350 ou 2274-4722 (ramal 436)
3 – BOLÃO AABB-RIO:
3.1 – BOLÃO DO CAMPEONATO CARIOCA 2011:
O Bolão do Campeonato Carioca foi um sucesso na AABB-Rio!
No dia 01 de maio foi realizada
a final da Taça Rio, onde o Flamengo
se consagrou Campeão Carioca, acumulando os títulos de Taça Guanabara
e Taça Rio.
Entenda como foi o Bolão do Campeonato Carioca da
AABB-Rio:
• Jogos realizados aos domingos;
• Cada participante recebia uma ficha que deveria ser
preenchida e entregue ao Recreador Esportivo até o início dos
jogos;
• Ganharia quem fizesse mais pontos:
1,0 ponto = quem acertasse o resultado da partida (vitória, derrota, empate).
2,0 pontos = quem acertasse o placar da partida.
• Em caso de empate entre os participantes, houve sorteio;
Prêmios por rodada
1 porção de fritas +
1 porção de frango à passarinho +
4 latas de refrigerantes ou 2 latas de cerveja.
Prêmio no final do Brasileirão
1º lugar = Camisa Oficial do time do coração;
2º lugar = Camisa Polo do time do coração;
3º lugar = Bandeira do time do coração.
Você confere, agora, os ganhadores de cada rodada e os
três ganhadores finais do Bolão do Campeonato Carioca 2011
da AABB-Rio::
CLASSIFICAÇÃO POR RODADA:
Taça Guanabara:
1ª rodada (20/01/2011): quinta-feira (o Bolão foi realizado somente aos domingos);
2ª rodada (23/01/2011): Julio Kayat;
3ª rodada (27/01/2011): quinta-feira (o Bolão foi realizado somente aos domingos);
4ª rodada (30/01/2011): Susana Hazah;
6ª rodada (06/02/2011): João Vitor Marrara Oliveira;
7ª rodada (13/02/2011): Caio Marrara;
Semifinais (20/02/2011): não houve vencedor;

Final (27/02/2011): não houve vencedor;
Taça Rio:
1ª rodada (05/03/2011): Luciana W. Guarino (excepcionalmente
realizado sábado em função do Carnaval);
2ª rodada (10/03/2011): quinta-feira (o Bolão foi realizado somente aos domingos)
3ª rodada (13/03/2011): Léo Mourão Tempera;
4ª rodada (20/03/2011): Léo Mourão Tempera;
5ª rodada (27/03/2011): Julio Kayat;
6ª rodada (03/04/2011): Silvia;
7ª rodada (10/04/2011): Allan Simioni;
8ª rodada (17/04/2011): não houve vencedor;
Semifinais (24/04/2011): não houve vencedor;
Final (01/05/2011): não houve vencedor;
Classificação Final:
1º lugar: Júlio Kayat (vencedor de 2 rodadas – somando maior
nº de pontos);
2º lugar: Léo Mourão Tempera (vencedor de 2 rodadas);
3º lugar: Suzana Hazan (maior pontuação por vencedor da rodada, somando 07 pontos).
Parabéns a todos os participantes. Você confere na próxima edição da Revista AABB-Rio a entrega dos prêmios aos
três vencedores.
3.2 – BOLÃO DO BRASILEIRÃO 2011
Você entende de futebol??
Ou não entende absolutamente
nada, mas é bom em palpites?!
Então venha participar do BOLÃO
DO BRASILEIRÃO, que acontece na
AABB-Rio em todos os domingos, a partir
do início dos primeiros jogos.
Programação Completa:
- Somente nos jogos realizados aos domingos;
- Cada participante irá receber uma ficha que deverá ser preenchida e entregue ao Recreador Esportivo até o início dos jogos.
- Ganhará quem fizer mais pontos:
1,0 ponto = quem acertar o resultado da partida (vitória, derrota, empate).
2,0 pontos = quem acertar o placar da partida.
- Em caso de empate entre os participantes, haverá sorteio;
- O prêmio será concedido na rodada do próximo domingo.
Prêmios por rodada
1 porção de fritas +
1 porção de frango à passarinho +
4 latas de refrigerantes ou 4 latas de cerveja.
Prêmio no final do Brasileirão
1º lugar = Camisa Oficial do time do coração;
2º lugar = Camisa Polo do time do coração;
3º lugar = Bandeira do time do coração.
Maiores informações no Departamento de Esportes
detec.comunicacao@aabb-rio.com.br
2274-4350 ou 2274-4722 (ramal 436)
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4 – CLÍNICAS:
4.1 – CLÍNICA ATELIÊ DA SAÚDE E DA MEMÓRIA
ATELIÊ DA SAÚDE E DA MEMÓRIA
Mulheres e Homens
Venha exercitar a sua mente, faça
uma aula experimental!
Curso regular em reuniões de 2
horas, realizadas uma vez por semana
que busca estimular a mente de uma
forma ampla, exercitando a memória, a
atenção, o raciocínio verbal, oral e escrito,
e etc., através de diversos exercícios, jogos, debates, dinâmicas
de grupo e outras técnicas divertidas. Além disso, encoraja a
desinibição, a criatividade, a afetividade, proporcionando a troca
de experiências.
Venha participar do curso, ampliar sua rede social e veja
como pode ser prazeroso e divertido exercitar a sua mente!!
QUARTAS-FEIRAS
Horário: 16h30min às 18h30min
Local: Salão Galeria
Coordenação: Psicóloga/Gerontóloga Dra. Beatriz Fonseca
Valores das mensalidades:
Sócios (as) R$ 80,00 reais
Convidados (as) R$ 120,00
A mensalidade Inclui material didático.
Maiores informações no Departamento de Esportes
detec.comunicacao@aabb-rio.com.br
2274-4350 ou 2274-4722 (ramal 436) ou diretamente com Dra.
Beatriz 8709-0939
4.2 – CLÍNICA DE BEACH SOCCER
CLÍNICA DE BEACH SOCCER
O Curso de Beach Soccer realizado em parceria entre a AABB-Rio e a
Federação de Beach Soccer do Estado
do Rio de Janeiro ocorreu no sábado,
16 de abril, no horário de 8h às 12h e
de 14h às 18h.
O Curso de Atualização em Beach Soccer foi direcionado para treinadores, professores de
Escolinhas e de Educação Física, estudantes de Educação Física
e associados com especial interesse nesta modalidade esportiva.
Ao final, contou com a participação de renomados atletas
e treinadores do Beach Soccer.
Após às 19h, foi realizada uma Clínica de Beach Soccer,
objetivando a divulgação da modalidade para os associados e
convidados da AABB-Rio.
Em breve outros cursos sobre a modalidade serão realizados na AABB-Rio!
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Da esquerda para direita: Prof. Dr.
Raimundo Nonato de Azevedo
(palestrante e Diretor de Esportes
da AABB-Rio); Francisco Carneiro
(Vice-Presidente da Federação
de Beach Soccer do Estado RJ);
Prof. Rogério Vilela de Abreu
Pereira (palestrante e preparador
físico do time de Beach Soccer
do Flamengo) e Luiz Henrique
Salgado (Presidente da Federação
de Beach Soccer do Estado RJ)

4.3 – CLÍNICA ETIQUETA EMPRESARIAL
CLÍNICA ETIQUETA SOCIAL
PALESTRA ETIQUETA SOCIAL
Respeito é bom e todo mundo gosta!
“O homem é um ser social por natureza” (Aristóteles).
Vivendo em sociedade, o homem
está em permanente interação com seu
semelhante, estabelecendo com ele relações sociais e criando cultura.
Nunca a Etiqueta Social foi tão necessária, conviver é uma
arte e a eficiência em lidar com outras pessoas é muitas vezes
prejudicada, pela falta de habilidade, de compreensão e de trato
pessoal.
Todos podemos aperfeiçoar nossas habilidades em compreender os outros e a nós mesmos, adquirindo o traquejo tão
necessário à construção de relacionamentos pessoais, sociais e
profissionais.
QUINTA-FEIRA
Data: 09 de junho de 2011
Horário: 19h30min
Local: Salão Margarida
Palestrante: Cláudio Pelizari
Inscrições: no Departamento de Esportes
OBJETIVOS:
Passar informações básicas sobre como:
• Divulgar uma boa imagem pessoal
• Portar-se com autoconfiança e desenvoltura nas várias situações de convívio do dia-a-dia
• Compreender que é o comportamento que encanta e melhora os relacionamentos
ALGUNS TEMAS ABORDADOS:
• O que é etiqueta?
• Características das pessoas bem educadas;
• Pontualidade;
• Telefone celular;
• Boas-maneiras à mesa
• Regras de apresentação
• Cartões de visita
• Aperto de mãos
EVENTO GRATUITO (mediante inscrição)
5 – FUTEBOL:
5.1 – CINFAABB 2011 – SÃO PAULO
SERÁ PALCO DA GRANDE FESTA
DOS APOSENTADOS
No período de 21 a 28 de maio
de 2011, foi realizado em São Paulo, o
CINFAABB 2011 – Campeonato de Integração dos Funcionários Aposentados
do Banco do Brasil.
Você confere a matéria completa sobre o CINFAABB
2011 na edição da próxima Revista AABB-Rio!!
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5.2 – PELADA DOS VETERANOS:

5.3 – FUTSOCIETY
Para crianças e adolescentes!
Será realizado no dia 18 de junho
(sábado), a partir das 10h, no Campo
de Futebol Society da AABB-Rio, o
Torneio Aberto de Futebol Society,
FUTSOCIETY, que tem como objetivo
integrar crianças e adolescentes sócios
da AABB-Rio.
O Torneio será dividido em duas Categorias: 06 a 10 anos
e de 11 a 15 anos.
FUTSOCIETY
Data: 18 de junho de 2011 (sábado)
Horário: a partir das 10h
Local: Campo de Futebol Society
Inscrições: até o dia 15 de junho no Departamento de Esportes
da AABB-Rio
Valores: R$ 10,00 - Sócios e alunos da Escolinha de Futsal da
AABB-Rio - R$ 15,00 - Convidados
Maiores informações no Departamento de Esportes
detec.comunicacao@aabb-rio.com.br
2274-4350 ou 2274-4722 (ramal 436)
6 – NATAÇÃO:
6.1 – CALENDÁRIO COM OS PRÓXIMOS EVENTOS DA
EQUIPE DE NATAÇÃO
JUNHO

JULHO

Os associados e convidados (adulto/infantil) interessados
em participar dos eventos devem procurar no clube, a técnica
da Equipe de Natação da AABB-Rio, professora Virgínia Pedrosa,
nos horários das 6h30min às 7h50min e das 16h30 às 19h, de
terças as sextas-feiras, ou pelos telefones: 2274-4722 (ramal
416) ou 2557-0848 (noite).
7 – PROJETO ESPORTE E SAÚDE:
7.1 – PROJETO ECO ESPORTE E SAÚDE - TRILHA
TRILHA DA CACHOEIRA DA GRUTA – HORTO (JARDIM
BOTÂNICO/RJ)
Infelizmente não foi possível realizar o evento. Para que
o Projeto “Eco Esporte e Saúde” ocorresse, eram necessárias no
mínimo 25 pessoas inscritas, o que até a data de encerramento
das inscrições não se efetivou.
O Departamento de Esportes lamenta o cancelamento
do evento por falta de participantes, mas informa que oferecerá
outras oportunidades.
7.2 – CAMINHADA NA LAGOA
Em julho teremos de volta mais uma charmosa edição da
Caminhada na Lagoa, do Projeto “Esporte e Saúde”.
O evento será realizado no domingo, dia 24 de julho, a
partir das 10h, em comemoração ao Dia de Proteção às Florestas, que também é celebrado na mesma data.
O Departamento de Esportes procura incentivar e mobilizar o associado da nossa AABB-Rio para a incorporação da
prática de atividades físicas em sua rotina diária, visando a uma
melhor qualidade de vida.
Como sempre, estamos assessorados por profissionais
especializados que iniciarão a atividade com um aquecimento
e acompanharão nossos
participantes até o final
do evento, onde serão
recepcionados com frutas e água.
Os primeiros participantes ganharão camisetas exclusivas do
evento.
Será realizado sorteio de brindes.
Participe e traga
os seus convidados!!
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8 – RECREAÇÃO
ESPORTIVA:
No domingo, dia 22 de maio. foi realizada mais uma edição da Recreação Esportiva na AABB-Rio.
A Recreação Esportiva proporcionou, para crianças e adolescentes, uma tarde de domingo animada no Clube, contando
com diversas brincadeiras e atividades desportivas.
O projeto é realizado aos domingos, das 13h às 17h,
constituído por brincadeiras diversificadas, tais como jogos
didáticos, gincana, ateliê de pintura e desenhos, atividades de
desporto coletivo e muito mais. Confira fotos do evento na
próxima edição!
Em breve divulgaremos data dos próximos eventos!!!
Maiores informações no Departamento de Esportes
detec.comunicacao@aabb-rio.com.br
2274-4722 (ramal 436) ou 2274-4350
9 – TÊNIS:
9.1 – TORNEIO INTERNO DE TÊNIS 83º
ANIVERSÁRIO DA AABB-RIO
O tradicional Torneio Interno de
Tênis em comemoração ao 83º Aniversário
da AABB-Rio teve início no dia 21 de maio,
terminando no dia 05 de junho de 2011,
contando com a participação de grande
parte dos tenistas da AABB-Rio.
Você confere, na próxima edição, as categorias disputadas
e a classificação final do Torneio.
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10 – XADREZ:
10.1 – TORNEIO INTERNO DE XADREZ
Nas terças-feiras, dias 14, 21 e 28
de junho e dias 05 e 12 de julho, das 19h
às 22h, será realizado na Sala do Xadrez, o Torneio Interno de
Xadrez, que visa à preparação de nossos enxadristas para futuras
competições estaduais e nacionais.
Alguns atletas convidados participarão do torneio, a fim de
aumentar o nível de preparação dos nossos atletas.
Venha conhecer e participar do Xadrez da AABB-Rio!
Maiores informações no Departamento de Esportes
detec.comunicacao@aabb-rio.com.br
2274-4722 (ramal 436) ou 2274-4350

S E R V I Ç O S

TESTE DO PEZINHO
Um exame simples que pode detectar doenças e salvar vidas
* Eurico Gabriel Martins Ferreira
O teste do pezinho é um exame laboratorial feito a partir de gotas de sangue
colhidas do calcanhar do recém-nascido,
e tem por objetivo detectar doenças
metabólicas, genéticas e infecciosas, que
podem causar lesões irreversíveis. Como
o calcanhar é uma área do corpo rica em
vasos sanguíneos, a punção é praticamente
indolor para o bebê.
O exame foi introduzido no Brasil
na década de 70 e tornou-se obrigatório
em 1992. Em 2001, o Ministério da Saúde
criou o Programa Nacional de Triagem
Neonatal (PNTN), para atender a todos
os recém-nascidos do país. Existe uma
versão ampliada do exame, que pode
detectar mais de 30 doenças antes da manifestação de sintomas. Contudo, esta forma não está disponível na rede pública de
saúde. O Ministério adverte que a maior
parte das doenças detectadas no teste
do pezinho é assintomática no período
neonatal e, portanto, os pais não devem
demorar em procurar a confirmação do
diagnóstico de casos suspeitos.

da glândula, ou a um problema bioquímico
que ocorre na síntese dos hormônios
tireoidianos. Os hormônios tireoidianos
são fundamentais para o adequado desenvolvimento do sistema nervoso. A sua deficiência pode provocar lesão irreversível,
levando ao retardo mental grave.
Fibrose Cística:
Funcionamento anormal das glândulas que produzem muco, suor, saliva, lágrima e suco digestivo. O pâncreas – órgão
que tem como função auxiliar na digestão
dos alimentos e produzir hormônios – é
afetado em quase todos os casos da enfermidade. A criança que possui fibrose
cística apresenta-se pequena em relação
às outras da sua idade, devido ao funcionamento inadequado do pâncreas, que causa
a má absorção dos alimentos.

Algumas doenças detectadas na
Triagem Neonatal

NOTA URGENTE MUITO IMPORTANTE:
Consoante exigência legal e
determinação da Agência Nacional de
Saúde (ANS) é obrigatório que todos
os menores sejam inscritos no CPF,
mesmo sendo recém-nascidos, o que
poderá ser feito em qualquer agência
do Banco do Brasil.
Após esta providência, refazer o
cadastramento junto a CASSI - Associados ou CASSI - Família, informando o
número do CPF e demais dados.
Se esta providência não for tomada, o cartão do menor será bloqueado no vencimento do mesmo e a
CASSI será multada pela ANS.
(Acesse www.cassi.com.br – selecionar o estado – entrar – Associados
ou Cassi Família – do lado esquerdo da
tela, Login e senha – Serviços para você
- lado esquerdo – Atualizar dados).

Fenilcetonúria:
Deficiência genética caracterizada
pela falta de uma enzima, que impede a
metabolização e eliminação da fenilalanina.
Esse aminoácido, em excesso, é altamente
tóxico e ataca o cérebro, causando assim,
entre outros problemas, deficiência mental.
Anemia falciforme e outras hemoglobinopatias:
Doença hereditária caracterizada
pela alteração dos glóbulos vermelhos no
sangue, tornando-os parecidos com uma
foice, daí o nome “falciforme”. Essas células
têm sua membrana alterada e rompem-se
mais facilmente, causando anemia.
Hipotireoidismo congênito:
Distúrbio causado pela produção
deficiente de hormônios da tireóide, geralmente devido a um defeito na formação

* Membro Titular do Conselho Deliberativo da AABB-Rio e Membro Titular do
Conselho de Usuários da CASSI-Rio.
(Transcrito do Jornal CASSI-Associados –
janeiro 2011)
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