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Como vocês sabem, desde 1º de setembro de 2015, a AABB Niterói tem 
uma nova diretoria. Um grupo de sócios, preocupados com a situação do clube 
que já teve 2.700 sócios e em agosto/15 contava com pouco mais de 900, se 
organizou formando a chapa eleita “RENOVA AABB – Ética e Transparência”. 
Em pouco tempo, conseguimos gerar o Plano Diretor do clube para os três 
anos dessa gestão, que está inclusive disponível para consulta na sala do 
Conselho Deliberativo. 

Meus agradecimentos ao Conselho Gestor, organizado para estruturar 
a nossa chapa, àqueles que anonimamente participaram de nossas 
discussões e aos que voluntariamente estão participando da administração 
da Nova AABB Niterói.  Em especial, ao Carlos Rangel, sócio comunitário 
que muito trabalhou na elaboração desse plano e ao Ismar Pereira pelo 
incessante trabalho no dia a dia do clube ao longo dos quatro primeiros 
meses dessa gestão. Enfim, minha sincera gratidão a todos que puderam 
ou ainda podem contribuir com seu tempo, conhecimento e esforço nesse 
enorme desafio que é resgatar a AABB Niterói para o lugar que todos os 
sócios esperam. 

O slogan que deu nome à chapa é nossa inspiração de sempre. 
Mas já definimos também o significado de cada uma das etapas a serem 
ultrapassadas nessa jornada: FASE 1 – organização e recuperação – de 
set/15 a jun/16; FASE 2 – mobilização e comprometimento – de mar/16 
em diante; FASE 3 – crescimento sustentável – de jan/17 em diante.  
Aproveito a oportunidade para ressaltar a fase 2, conclamando agora os 
sócios comunitários – os que não são nem funcionários nem aposentados 
do BB – a participarem de nossas diretorias, na área administrativa, social e 
esportiva. São vocês que hoje representam a maior fatia de sócios da Nova 
AABB Niterói. Portanto, podem e devem ter uma participação mais ampla e 
relevante em nossa gestão.

Se queremos uma AABB para atender realmente as expectativas 
de todos os sócios, temos que oferecer a vocês momentos de 
congraçamento seguro com a família e amigos, para o lazer, cultura e 
prática de esportes. Para isso, precisamos ter atividades para todas as 
idades e gêneros. Atualmente, a maior frequência é de homens adultos. 
Onde estão os adolescentes, jovens, crianças e mulheres para equilibrar 
“esse jogo”? Talvez precisemos de uma diretoria de jovens. Você, ou seu 
filho, não gostaria de participar? Precisamos da ajuda de todos também 
para reconquistar os sócios que, diante da situação anterior, deixaram o 
clube. Conhece alguém? Converse com ele, convide-o para construir essa 
NOVA AABB Niterói. 

As AABBs deixaram de ser exclusivas dos funcionários do Banco do 
Brasil em 1990. Porém, você sabia que muita gente ainda não sabe disso? 
Ajude a mudar essa percepção entre seus amigos! Diga também que somos 
o único clube de Niterói com duas sedes, em São Francisco e em Piratininga. 
Além disso, muitos desconhecem que o novo túnel Charitas – Cafubá – que 
vai passar ao lado do nosso terreno em Piratininga – irá reduzir o tempo do 
percurso entre as duas sedes para 5 min. Por isso, achamos importante dar 
uma especial atenção para associar famílias que moram nesses bairros e 
regiões próximas. 

Dessa forma, queremos que a grande família AABB tenha na Nova 
AABB Niterói um local que seja extensão de sua própria casa: um espaço de 
convivência saudável, seguro e harmonioso. O mesmo que sempre sonhamos 
para nosso país. 

Contem conosco, assim como nós contamos com vocês. 

ASSSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - NITERÓI
Fundada em 8 de agosto de 1952 

Sede: Rua Hélio da Silva Carneiro, 
nº 78 – São Francisco - CEP 24.360.540
Tel.: 2611-3155 e 2714-4714 - fax: 2710-8209

aabbnit@aabbnit.com.br
www.niteroi.aabb.com.br
www.facebook.com/aabb.niteroi

Sub sede: R. Raul de Oliveira Rodrigues,
nº 2600 – Cafubá – Piratininga – CEP 24.350-000
Tel.: 2619-5810 - fax: 2619-5811
-----------------------------------------------------
GESTÃO 2015/2018

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente: Guilherme Souza Magalhães
Vice-Presidente Administrativo (efetivo e suplente): 
vagos
Vice-Presidente Financeiro: José Paulo Antunes de 
Aguiar (efetivo); Júlio César Pereira Gomes (suplente)
Vice-Presidente de Esportes: Lyvio Chaves Calhau 
Barbosa
Vice-Presidente Sociocultural: Sônia Dias Valente
Assessor Jurídico: Evandro Luís Guedes
Assessor de Planejamento: Carlos Rangel Nogueira
Marketing: Paulo Peregrino

CONSELHO DELIBERATIVO
Efetivos: Agenor da Rocha e Silva Neto, Antônio Paulo 
Ruzzi Pedroso (presidente), Jose Alvaro Viana Piloto, 
Maurício Nogueira Azevedo, Paulo de Tarso Santos 
Tergolino e Waldyr Argento; 
Suplentes: Francisco Pereira da Silva, Julio Cesar de 
M. Scultori da Silva, Lauro Antonio Canno Menezes, 
Lavoisier Marques Vilar, Ronaldo Fernandes Moreira e 
Ronaldo Rodrigues Braga.

CONSELHO FISCAL
Efetivos: Aristides Milton Junqueira Marques 
(presidente) e Jorge Luiz Mesquita C. Barbosa (indicado 
pelo Banco do Brasil)
Suplentes: Francisco Felippe dos Santos Neto e 
Marcelo Afonso Azevedo Pinto 
-----------------------------------------------------
Revista Trimestral - nº 217 – Jan/Fev/Mar de 2016
Distribuição dirigida
Produzida por: LL Divulgação Editora Cultural Ltda
R. Moreira César, 426/sl. 1401 - Icaraí
Niterói - Tel/Fax: 2714-8896
E-mail: comercial@lldivulga.com.br
Jornalista Responsável: Verônica Martins de Oliveira. 
Reg. Mtb: RJ 23.534 - JPMTE
Projeto Gráfico e Diagramação: Renato Monteiro de 
Carvalho. Tel.: 21 98669-8995

Definição, elaboração e aprovação do conteúdo 
final pela Nova AABB Niterói: Guilherme Magalhães 
(Presidente) e Paulo Peregrino (Marketing)

EXPEDIENTE

PALAVRA DO PRESIDENTE
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PALAVRA DOS CONSELHOS

Como encontramos a AABB 
em setembro de 2015

Esta é a real situação econômico-fi-
nanceira do clube quando assumimos sua 
gestão em 1º de setembro passado, la-
mentando ainda que a diretoria anterior 
não tenha se interessado em fazer a tran-
sição para esta então recém-empossada: 

1. Passivo a descoberto de R$ 
485.243,39 (em 31/8/15), com dívidas ven-
cidas de R$ 305.061,30, ou seja, um eleva-
do endividamento atual no curto prazo;

2. Constatamos, também, que to-
dos os contratos assinados com parceiros 
e prestadores de serviços contêm somen-
te uma assinatura, a do presidente, contra-
riando o estatuto vigente no clube: “(...) O 
Presidente assina com o Vice Administrati-
vo (...) – Artigos 25-VI e 26-IV”; 

3. As duas últimas prestações de 
contas dos exercícios de 2013 e 2014 fo-
ram rejeitadas nas respectivas assembleias 
e orçamento de 2015 não pode nem ser 
apreciado na última assembleia exatamen-
te por não ter sido aprovado pelo Conselho 
Deliberativo anterior (artigo 15-VI do esta-
tuto);

4. Despesas elevadas e extra or-
çamentárias foram contratadas sem o 
conhecimento e a autorização do Con-
selho Deliberativo anterior (artigo 15-
X), como, por exemplo, para a instalação 
de equipamentos contra incêndio, exigi-
das tempos atrás pelo Corpo de Bombei-
ros, no valor de R$ 190 mil, sendo R$ 57 
mil financiados pela FENABB e o restante 
parcelado e sem previsão no orçamento, 
gerando graves problemas para a liqui-
dação de outros compromissos e encar-
gos de rotina programados (INSS, Uni-
med, etc.); 

5. As férias foram postergadas e ne-
nhum dos 56 funcionários do clube recebeu 
adiantamento da primeira parcela do 13º 
salário até o mês de agosto, não havendo 
inclusive provisionamento para o pagamen-
to da segunda parcela do 13º salário; 

6. Fornecimento de água cortado 
nas duas sedes do clube e todas as contas 
de energia atrasadas e com notificações de 
corte também nas duas unidades da AABB 

Niterói, além de diversos outros fornecedo-
res em atraso; 

7. Em março de 2015, foi assina-
do contrato da AABB com a Optpower, pa-
ra aquisição de placas fotovoltaicas (Energia 
Solar), onde foram e estão sendo constata-
das diversas irregularidades:

a. Instalações começaram somente 
em 25/8, última semana do mandato ante-
rior;

b. Contrariando o estatuto (artigos 
25-VI e 26-IV), contendo apenas a assina-
tura do presidente; 

c. Não foram apresentados o pro-
jeto de viabilidade técnica, a planilha de re-
torno negocial previsto e o tempo de vida 
útil dos equipamentos, bem como o laudo 
com responsabilidade técnica que atestas-
se a capacidade de sustentação dos equipa-
mentos/placas instaladas;

d. Também não foi apresentada a 
anuência por parte da Ampla (concessioná-
ria de energia da cidade) para que a AABB 
pagasse a conta mensal diretamente à em-
presa OPTPOWER, com redução de 25% na 
conta mensal, que seriam os custos de loca-
ção daqueles equipamentos no prazo de 20 
anos; 

e. Com a opção de compra do 
equipamento orçada no contrato em R$ 
1.852.062,90, não houve também a apre-
ciação nem aprovação por parte do Conse-
lho Deliberativo pelo fato do projeto e con-
trato não terem sido submetidos para tal.

ALGUMAS AÇÕES EMERGENCIAIS 
ADOTADAS PELA NOVA GESTÃO DA AABB 
NITERÓI

Tendo em vista este quadro que en-
contramos na AABB Niterói, o novo Conse-
lho de Administração foi obrigado a tomar 
algumas medidas emergenciais para sal-
vaguardar até mesmo o funcionamento do 
clube:

1. Estamos pagando as dívidas na 
medida de nossa real disponibilidade após 
negociação com os credores, priorizando 
os salários, encargos trabalhistas, conces-
sionárias de água, luz e telefone, e serviços 

considerados essenciais para o funciona-
mento do clube;

2. Para o pagamento de salários, 
penhoras e dívidas com fornecedores, so-
licitamos e obtivemos, aliás em condições 
favoráveis inexistentes no mercado, um 
empréstimo junto à FENABB no valor de 
R$533.168,98 (quinhentos e trinta e três 
mil, cento e sessenta e oito reais e noventa 
e oito centavos), liberado conforme descrito 
a seguir:

a. Uma primeira parcela no valor de 
R$187.404,76 (cento e oitenta e sete mil, 
quatrocentos e quatro reais e setenta e seis 
centavos), destinada ao pagamento da pri-
meira e segunda parcela do 13º salário 
(R$126.068,18) e encargos trabalhistas em 
atraso (R$61.336,58);

b. Após o recebimento da primeira 
parcela e dos seus respectivos compromis-
sos quitados, foi liberada a segunda no va-
lor de R$191.981,24 (cento e noventa e um 
mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte 
e quatro centavos), destinada ao pagamen-
to dos fornecedores, e que ainda está sendo 
cumprida;

c. Após o cumprimento da segunda 
parcela, receberemos a terceira parcela no 
valor de R$153.782,98 (cento e cinquenta 
e três mil, setecentos e oitenta e dois reais 
e noventa e oito centavos), destinada ao 
pagamento dos mandatos de penhora.

3. O contrato da compra do equi-
pamento fotovoltaico junto a empresa Op-
tpower foi cancelado e está sendo feito o 
DISTRATO sem ônus para a AABB, enquan-
to aquele referente à instalação de equipa-
mentos contra incêndio está sendo finaliza-
do, com previsão de término para o final de 
março/16;

4. Estamos realizando uma agressi-
va campanha, elaborada em conjunto com 
as diretorias de Marketing e Planejamen-
to, visando trazer de volta os antigos asso-
ciados que se afastaram do clube e anga-
riar novos associados junto à comunidade e 
aos funcionários da ativa e aposentados do 
Banco do Brasil; 

5. Todos os orçamentos ou suas re-
programações, conforme reza o estatuto do 
clube, terão acompanhamento constante 
por parte da área financeira, para aprecia-
ção e aprovação dos Conselhos Deliberati-
vo e Fiscal, tendo sido dessa forma aprova-
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PALAVRA DOS CONSELHOS
da, em Assembleia realizada em 19/12/15, 
o orçamento para 2016.

AUDITORIA CONTÁBIL NO CLUBE
Nessa missão de preservar a esta-

bilidade financeira do clube, o Conselho de 
Administração tomou também outras me-
didas, sendo uma que consideramos fun-
damental: a contratação de uma auditoria 
contábil que aponte as ações ou omissões 
que infringiram nosso estatuto na gestão 
anterior para que possamos nos preser-
var contra possíveis ônus gerados para o 
clube e sua atual administração. Com este 
objetivo foi contratada a LMPG Auditores e 
Consultores representante da PrimeGlobal 
no Brasil, que é uma das dez maiores Re-
des Internacionais de Serviços de audito-
ria e consultoria empresarial, com 800 es-
critórios nas principais cidades do mundo 
e contando com 15.300 sócios e profis-
sionais em 90 países. A LMPG Auditores e 
Consultores é firma membro e representa 
a PrimeGlobal no Brasil, onde atua desde 
1985 e conta com 7 escritórios, 20 sócios e 
200 profissionais. 

A seguir, mais algumas informações a 
respeito dessa auditoria:

1. O contrato - à disposição de todos 
os associados na sala do Conselho Delibe-
rativo na Administração do clube - foi assi-
nado em 27/1/16 e o trabalho de auditoria 
começou em 15/2/16, com duração previs-
ta de dois a três meses, cobrindo os exercí-
cios de 2013 e 2104 e o período de oito me-
ses findo em 31/8/15;

2. Seu custo para o clube é de R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a se-
rem pagos em três parcelas mensais de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), sendo a última 
contra-entrega dos relatórios finais da au-
ditoria;

3. A contratação de uma auditoria 
foi também uma recomendação da FENA-
BB quando da concessão do auxílio finan-
ceiro ao clube no valor de R$533.168,98, 
conforme estabelecido no Convênio de Coo-
peração Financeira;

4. Vale ressaltar que, além da reco-
mendação da FENABB, essa contratação foi 
uma determinação da Assembleia Geral Ex-
traordinária e Ordinária de 19/12/15, con-
forme registrado em ata.   

Diante do acima exposto, cabe re-

forçar que o Conselho de Administração da 
Nova AABB Niterói estará sempre compro-
metido a observar as boas práticas de go-
vernança, atuando de forma colegiada, com 
reuniões semanais para tomada de deci-
sões, administrando com ética e transpa-
rência, conforme determina o estatuto vi-
gente e o Regimento Interno do clube. 

ENERGIA SOLAR NA AABB NITERÓI:  CON-
TRATO FEITO AO “APAGAR DAS LUZES...”

Para examinar e dirimir todas as dú-
vidas sobre o contrato, firmado no final da 
gestão anterior do clube, de aquisição e 
instalação de placas fotovoltaicas (Ener-
gia Solar), a nova administração da AABB 
Niterói criou o Grupo Temático “ENER-
GIA SOLAR” sob a coordenação de Pedro-
so, Presidente do Conselho Deliberativo, e 
composto pelos associados/colaboradores 
Felippe (engenheiro elétrico), João Batista 
– JB (engenheiro civil), ambos integrantes 
do Conselho Fiscal, João Carlos – Joca (au-
ditor aposentado e contador), Luiz Gusta-
vo (advogado). Isso se deu DEVIDO À INE-
XISTÊNCIA, nos arquivos do Clube, de um 
dossiê da negociação entre a AABB Niterói 
(Locatária) e a OptPower (Locadora), que 
contivesse, pelo menos:

1. projeto técnico;
2. estudo de impacto (físico e am-

biental);
3. nome do responsável técnico jun-

to ao CREA;
4. estudo financeiro (custo/benefício);
5. cronograma físico-financeiro esta-

belecendo etapas de instalação e dispên-
dios;

6. indicação de outros locatários que 
possuam instalações assemelhadas e as 
correspondentes cartas de satisfação;

7. anuência por parte da Ampla (con-
cessionária de energia de NIterói) para que a 
AABB pagasse a conta mensal diretamen-
te à empresa OPTPOWER, com redução de 
25% na conta mensal - que seriam os custos 
de locação daqueles equipamentos no pra-
zo de 20 anos; 

8. referências bancárias e atos consti-
tutivos da empresa Locadora;

9. laudo técnico visando a certeza de 
que o telhado, já com 40 anos de idade, su-
portaria, sem riscos, a instalação pretendida 
pelos próximos vinte anos.

DECIDIU então o GT por recomendar 
uma reunião entre os contratantes para so-
licitar à Locadora as informações/documen-
tação elencadas pelo GT, com o objetivo de 
proporcionar uma decisão consciente so-
bre a continuidade, suspensão temporária 
ou descontinuidade do negócio. A reunião 
ocorreu em 28.10.2015, com a participação, 
pela Nova AABB Niterói, dos Presidentes 
dos Conselhos de Administração, Delibera-
tivo e Fiscal, respectivamente Guilherme, 
Pedroso e Aristides Milton, e, pela OptPo-
wer, dos srs. Marco Aurélio Soares Martins  
(Diretor de Operações) e Yuri Andrade (Con-
sultor de Vendas). 

A Locadora, devidamente notificada 
pela Locatária, providenciou a contrata-
ção, por sua conta, de um Engenheiro para 
que fosse elaborado um laudo que asse-
gurasse a viabilidade da instalação. Como 
as solicitações não foram atendidas ple-
namente e o laudo não foi favorável à ins-
talação, sem que testes fossem feitos nas 
telhas receptoras das placas, os contra-
tantes optaram pela rescisão pura e sim-
ples do contrato, sem ônus para a AABB 
Niterói, com as placas sendo retiradas 
tão logo firmado o DISTRATO CONTRA-
TUAL. Cabe registrar que a AABB Niterói 
está pesquisando no mercado, inclusive 
com a ajuda da FENABB - Federação Na-
cional das AABB, empresas que possam 
apresentar projetos que busquem a EFI-
CIÊNCIA ENERGÉTICA para os Clubes, por 
custos menores e que atendam suas reais 
necessidades. Afinal, todos nós sentimos 
na própria pele o impacto financeiro que 
representa a despesa com energia elétri-
ca no Brasil.  

A NOVA AABB NITERÓI AGRADECE 
AOS COLABORADORES FELIPPE, JB, JOCA E 
LUIZ GUSTAVO.

OBS: O relatório detalhado dos estu-
dos efetuados pelo Clube está à disposição 
dos associados na Secretaria do Clube e se-
rá disponibilizado na internet e no facebook 
da Nova AABB Niterói. 

Presidente do Conselho de Administração: 
Guilherme Souza Magalhães

Presidente do Conselho Deliberativo: 
Antônio Paulo Ruzzi Pedroso

Presidente do Conselho Fiscal: 
Aristides Milton Junqueira Marques
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ANOTA AÍ...
TÚNEL CHARITAS – CAFUBÁ: Segundo o engenheiro Hilton, responsável pelas desapropriações da Transo-

ceânica, os laudos dos imóveis do Cafubá começaram a ser elaborados. Assim que os trabalhos de campo forem fi-
nalizados, será agendada uma reunião, provavelmente até maio/16. Lembrando que esse túnel, previsto para ope-
rar até o fim desse ano, passará ao lado da subsede de Piratininga e que, pronto, encurtará a distância entre as 
duas sedes da AABB Niterói para 5 min de carro. 

COLÔNIA DE FÉRIAS DA NOVA AABB Niterói: mais um sucesso entre o público infantil, nossa tradicional colô-
nia de férias atendeu este ano cerca de setenta crianças com diversas atividades lúdicas e super divertidas!

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA CASSI: a diretoria da Nova AABB Niterói convida todos os funcionários e 
aposentados para exercerem seu direito inalienável de voto nas eleições marcadas para 11 e 22 de abril de 2016.  
A CASSI precisa de você e de seu voto para poder atende-lo quando você precisar dela! Compareça! Vote! 

VÔLEI FEMININO NA NOVA AABB NITERÓI: todas terças e quintas, das 19 às 21 horas, em São Francisco. In-
formações na secretaria.
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LAzER

Parceiros comprometidos com 
a excelência dos serviços que o clu-
be presta a seus sócios e convida-
dos. É essa a contrapartida que a 
Nova AABB Niterói sempre espe-
ra de qualquer concessionário. Nes-
sa edição vamos falar um pouco do 
novo fornecedor de serviços no res-
taurante da piscina da sede em São 
Francisco, que assumiu em janeiro 
desse ano. “Nossa proposta é ofe-
recer refeições de qualidade aliadas 
a preços justos, atendendo os só-
cios com refeições prontas e tam-
bém com petiscos variados e sa-
borosos”, revela a tecnóloga em 
gastronomia, Isabella Ribeiro Car-
valho, da Divina Arte Gourmet, em-
presa já renomada no mercado da 
alimentação. Outro braço do negó-
cio é a oferta de cursos de gastro-
nomia, destinados às crianças e aos 
adultos, a exemplo do que Isabella e 
seu pai Genarino da Rocha Carvalho 
já fazem no seu ateliê gastronômico 
em Pendotiba, desde 2013.

Com a nova direção, a dinâ-

mica do restaurante agora é traba-
lhar no serviço a la carte. Isabella 
complementa: “Dessa forma as re-
feições estão sempre frescas e há 
menos desperdício de comida. Além 
disso, no dia a dia o cardápio é bási-
co para agradar a todos os gostos e 
bolsos, ou seja, o sócio sempre terá 
à sua disposição o convencional ar-
roz, feijão, frango ou contrafilé, ba-
tata frita, salada, farofa e molho à 
campanha.”. Nos finais de semana, 
a ideia é introduzir um menu espe-
cial, com a opção de peixe frito, filé 
de peixe ou camarão. O restauran-
te também trabalha com o servi-
ço de buffet, quando são desenvol-
vidos cardápios mais sofisticados. 
Atendendo a expectativa dos só-
cios, a partir da oferta de pratos in-
dividuais, da seleção de fornecedo-
res de melhor custo/benefícios e da 
preocupação constante em evitar o 
desperdício de alimentos, a Divina 
Arte Gourmet tem se caracterizado 
até agora por um serviço de quali-
dade por um preço justo.

Restaurante 
Divina Arte 

Gourmet: 
novo 

concessionário 
em São 

Francisco
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A parceria firmada entre a No-
va AABB Niterói e o Clube Niteroien-
se de Montanhismo – CNM tem 
proporcionado momentos marcan-
tes àqueles que não abrem mão do 
contato com a natureza, principal-
mente através de caminhadas sau-
dáveis que aliam a higiene mental 
ao exercício físico. A AABB também 
organiza palestras onde os profis-
sionais do CNM, associação criada 
em 2003 para difundir os esportes 
de montanha na cidade, orientam, 
debatem e apresentam incríveis ex-
periências reais nessa atividade que 
ganha cada vez mais adeptos em 
todo o mundo. 

As duas primeiras caminha-
das nessa parceria aconteceram em 
2015: uma ao Parque da Cidade e a 
outra ao Morro das Andorinhas. Lo-
go no primeiro encontro, em 14 de 
novembro (sábado), os participan-
tes tiveram a oportunidade de ob-
servar alguns animais em seu ha-
bitat natural na trilha da Jaqueira, 
como os micos, gaviões e até mes-
mo uma cobra. O destino final foi o 
Parque da Cidade, de onde o gru-
po pôde desfrutar de uma das mais 
belas vistas da Região Oceânica e 
dos bairros de Charitas, São Fran-
cisco e adjacências. Logo nessa oca-
sião, a diretoria da Nova AABB Nite-
rói pôde avaliar que havia sim uma 
demanda significativa dos sócios 
do clube interessados em participar 
dessas caminhadas.   

A última caminhada do ano 
passado foi em 20/12 e levou o 
grupo ao Morro das Andorinhas, na 
Região Oceânica de Niterói. A partir 
do acesso próximo à igreja de São 
Sebastião, em Itaipu, os participan-
tes caminharam por um trecho de, 
aproximadamente, 1 km de exten-
são. Ao longo desse percurso, eles 
tiveram a oportunidade de obser-
var algumas das vistas mais des-
lumbrantes da RO, como a do mi-
rante de Itacoatiara e Itaipu. Após a 
descida, o grupo conheceu o Museu 
Arqueológico de Itaipu. Realmente, 
toda escalada em cenários tão bo-
nitos é uma verdadeira “terapia”. 

Nada melhor, portanto, do que 
retomar esses passeios em 2016 
no Costão de Itacoatiara, subindo 
1,7 km para curtir um visual incrí-
vel de Niterói. Foi o que fizeram al-
guns privilegiados, sempre orienta-
dos e acompanhados pelo CNM, em 
28/2, ao encarar esse símbolo da ci-
dade que fica entre a Pedra do Ele-
fante e a Praia de Itacoatiara. O iní-
cio foi às 8h, saindo da subsede do 
Parque Estadual da Serra da Tiririca, 
em Itacoatiara. Ao final, os não-só-
cios do clube que estavam no grupo 
ainda ganharam um dia de cortesia 
na Nova AABB Niterói, com direito 
ao uso da sauna e piscina. Novos ro-
teiros e trilhas estão previstos para 
fazer desse um ano realmente “pa-
ra cima”! Informações na secretaria 
do clube.

Caminhadas 
ecológicas 
promovem 
saúde e 
bem-estar

“...contato com a natureza, 
através de caminhadas 
saudáveis que aliam a 
higiene mental ao exercício 
físico...”

LAzER
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Uma parceria com a 
rede RECICLANIT permi-
tirá à Nova AABB Niterói 
desenvolver um proje-
to de reciclagem de lixo, 
denominado AABB Sus-
tentável, através de uma 
assessoria especializa-
da fornecida pela RIPER 
– Rede de Informação e 
Pesquisa em Resíduos 
da UFRJ e pela Incubado-
ra de Cooperativas Po-
pulares da Universidade 
Federal Fluminense – 
UFF. A meta é implantar 
o conceito de Lixo Zero e a Coleta Se-
letiva, destinando 100% dos resíduos 
gerados no clube nas suas duas se-
des. Baseado na Lei da Política Na-
cional de Resíduos Sólidos, que de-
termina que todas as organizações 
e instituições tenham um plano de 
gerenciamento de resíduos, a Nova 
AABB Niterói adotará a separação do 
lixo orgânico (molhado) do inorgâni-
co (seco), entre outras medidas pre-
ventivas e de consumo sustentável. 

O convênio permitirá também 
que o clube utilize a ferramenta da 
educação ambiental para introduzir 
e fortalecer o conceito de prevenção 
e responsabilidade socioambien-
tal de todos: associados, visitantes, 

Nova AABB Niterói adota a 
responsabilidade socioambiental

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

fornecedores, funcionários e direto-
ria. Afinal, o projeto AABB Sustentá-
vel contempla a realização de pales-
tras, cursos e oficinas, campanhas 
educativas e programas de capaci-
tação de funcionários, entre outras 
iniciativas.  Daí surgiu a 1ª Gincana 
de Reciclagem, realizada em dez/15 
no salão nobre da sede de São Fran-
cisco. Participaram o presidente 
Guilherme Magalhães, 31 funcio-
nários do clube e a equipe da Reci-
clanit, representada pela Célia For-
tes e Ianê Barreto. Foi demonstrada 
a importância de separar o lixo, os 
funcionários falaram sobre o am-
biente de trabalho no clube e como 
era seu dia a dia. Todos foram bas-

tante proativos e recep-
tivos ao trabalho ali de-
senvolvido. 

Foi sugerido ao 
presidente do clube 
que sejam colocados 
cartazes nas depen-
dências do clube para 
que fosse criado entre 
todos o saudável hábi-
to de separar os resí-
duos na origem de for-
ma a encaminha-los 
para a reciclagem. Con-
cluiu-se da necessida-
de de haver uma mo-

tivação contínua dos funcionários 
para a separação adequada do lixo, 
como também de um envolvimen-
to cada vez maior de toda a admi-
nistração do clube. A criação dos 
Postos de Entrega Voluntária – 
PEV permitirá, por outro lado, que 
sócios e moradores estabelecidos 
no entorno deem a devida desti-
nação aos seus lixos. O primeiro 
PEV já foi inclusive instalado, para 
recolhimento de óleo de cozinha, e 
depois veio o Lixo Eletrônico (foto). 
Em uma segunda etapa, também 
estão previstas outras ações, co-
mo a utilização de energia susten-
tável e aproveitamento de água da 
chuva. 
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Projeto 
Movimento 
conquista 
bons 
resultados

Uma parceria firmada entre a 
AABB Niterói São Francisco e a As-
sociação de Pais, Amigos e Pessoas 
com Deficiência de Funcionários do 
Banco do Brasil e da Comunidade 
– APABB, em dezembro de 2012, 
está gerando bons frutos, atra-
vés do projeto Movimento. Os re-
sultados apurados em 2015 com-
provam que o ano foi profícuo para 
todos os envolvidos. No início de 
dezembro/15, os atletas da APABB 
NR-RJ participaram do Torneio Re-
gional Unificado RJ x SP das Olim-
píadas Especiais, realizado na For-
taleza de São João, hoje Centro de 
Capacitação Física do Exército Bra-
sileiro. Foram conquistadas meda-
lhas e fitas de participação, a par-
tir do desempenho de cada um do 
grupo. A experiência proporcionou 
também um incentivo a mais para 
a prática desportiva e, consequen-
temente, a obtenção de uma me-
lhor qualidade de vida. 

Os resultados positivos po-
dem ser explicados pelas aulas, que 
sempre têm um cunho de buscar a 
participação irrestrita de todos, in-
dependentemente do nível de com-
prometimento de cada um e de suas 
habilidades motoras e sensoriais. 
Logo no início do projeto, as moda-
lidades trabalhadas entre os atle-
tas eram apenas a natação, ativida-
des aquáticas, quadra e habilidades 
motoras. Nos anos seguintes hou-
ve uma ampliação das atividades, 
assim como dos participantes, que 
passaram de oito para vinte e seis. 
Hoje, existem outras modalidades 
como o voleibol e basquete unifica-

“A experiência 
proporcionou também 
um incentivo a mais entre 
os participantes para 
a prática desportiva e, 
consequentemente, a 
obtenção de uma melhor 
qualidade de vida.”

dos, além do incremento nas provas 
de atletismo e natação. A equipe de 
profissionais também foi ampliada, 
passando de dois para três técnicos 
e de um para dois auxiliares de mo-
dalidade.  

E foi com esse trabalho de 
qualidade e respeito, atendendo 
às expectativas de usuários, fa-
miliares e sócios, que o projeto 
Movimento conquistou posições 
relevantes nos pódios das compe-
tições. Em 2015, também foi con-
templado com o prêmio Cidadania 
Viva, concedido pelo Instituto Viva 
Cidadania na Categoria Livre, que 
abarca iniciativas de várias nature-
zas, como as educacionais e profis-
sionalizantes. 
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No início de dezembro/15, a 
Nova AABB Niterói recebeu a visi-
ta do Papai Noel para deleite das 
crianças, que se encantaram com 
o “bom velhinho” que trouxe de 
volta o espírito de bondade e soli-
dariedade desses momentos. 

Ainda nesse mês de festas, 
foi realizada no segundo domingo 
a apresentação da “Orquestra de 
Cordas da Grota”, considerada um 
patrimônio imaterial de Niterói. 
O grupo, que completou 20 anos, 
pretende produzir um CD a fim 
de levantar fundos para manter o 
projeto, responsável pela forma-
ção musical de inúmeros jovens 
de comunidades carentes. Iniciado 
às 11h, o concerto dos músicos da 
Grota proporcionou aos sócios e 
familiares momentos agradáveis, 
com a execução de composições 
nacionais e estrangeiras. 

Tivemos também nesse 
mesmo dia a Feira Lírica Natalina, 
que começou às 10h e se encerrou 
às 18h, apresentando o melhor do 
artesanato, entre os quais lindos 
caminhos de mesa e objetos da li-
nha Natal, além de artigos de de-
coração, bijuterias, bolsas e bone-
cas. Algumas dessas peças foram 
produzidas pela Magda Guima-
rães Artesanato Sustentável. 

SOCIOCULTURAL

Festa de 
Natal com 

música e 
artesanato
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Coverdose e Os Imortais agitaram o 
clube em outubro e novembro 

A banda Coverdose agitou a noite de 23/out/15 na 
sede de São Francisco, relembrando bandas inesquecíveis 
como Dire Straits, Queen, Rolling Stone, The Beatles, Pa-
ralamas do Sucesso, Legião Urbana e Rita Lee. Há 20 anos 
na estrada, a banda é formada pelo músico e vocalista 
Fernandão Coverdose, Cassio Tucunduva (guitarra), Sér-
gio Mello (bateria) e Aloysio Benedetti (baixo). Na noite de 
28/11 foi a vez de Os Imortais subirem ao palco também 
da AABB de São Francisco fazendo os covers dos inesque-
cíveis Tim Maia, Raul Seixas e Cazuza. Imortalizados res-
pectivamente por Victor Savios, Ayrton Ramos e Valério 
Cazuza, as apresentações levaram a plateia de volta no 
tempo com os grandes sucessos de seus ídolos eternos.

SOCIOCULTURAL
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SOCIOCULTURAL

A folia tomou conta da se-
de da Nova AABB Niterói, em São 
Francisco, no período de Carnaval, 
de 7 a 9 de fevereiro desse ano. A 
matinê foi um sucesso, com mui-
tas crianças fantasiadas acom-
panhadas de seus pais, que tam-
bém se divertiram bastante. As 
famílias unidas, se divertindo e 
compartilhando com outras fa-
mílias um ambiente seguro e de 
pura alegria! Confetes, serpenti-
nas, fantasias infantis e de adul-
tos ao som daquelas marchinhas 
que fizeram os carnavais de to-
dos nós. São momentos como es-
se que a nova gestão do clube vem 
aos poucos resgatando, como vo-
cês podem ver nas imagens dessa 
reportagem.

Matinês 
agitam o 

Carnaval da 
Nova AABB 

Niterói
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O próxi-
mo Campeona-
to Mundial de 
Shuffleboard se-
rá realizado en-
tre os dias 23 e 
28 de Outubro 
de 2016, na ci-
dade de St Cloud, 
Flórida, EUA, e a 
Nova AABB Ni-
terói estará mais 
presente do que 
nunca. Não só 
pelo fato de ser 
a sede em São 
Francisco o local da primeira qua-
dra de shuffleboard em um clu-
be social do Brasil - construída em 
2009 atrás do Ginásio I (ao lado da 
quadra da bocha) -  e  principal cen-
tro de treinamento da ABS - Asso-
ciação Brasileira de Shuffleboard. 

Mas, porque nossa sele-
ção também é formada por diver-
sos associados do clube, que já es-
tão se preparando para essa 34ª 
edição do Mundial: Paulo Rober-
to Pavão, Hernani Barcellos, Pe-
dro Caldas, Bernar Borges, Mar-
cos Cardoso, Delson Caldas e Lucila 
Caldas. Aliás, o Brasil defenderá a 
medalha de bronze na modalidade 
“Por Equipes”, conquistada na 33ª 
edição da competição, no Canadá, 
em agosto de 2014, quando já es-
tavam presentes alguns convoca-
dos para esse ano: Marcos, Pavão 
e Bernar.

A parceria entre a ABS e a 
Nova AABB Niterói vem de longe: 
desde 2002, com a realização do 

Torneio Inter-
nacional Inau-
gural do Shuf-
fleboard no 
Brasil, even-
to que deu o 
pontapé inicial 
do esporte em 
nossa cidade, 
sob a coorde-
nação da ISA 
(International 
Shuffleboard 
Association). 
Mais tarde, 
em 2005, o 

clube sediou ainda o primeiro Cam-
peonato Mundial de Shuffleboard 
no Brasil. 

Em julho de 2015, a Nova 
AABB Niterói foi também o primei-
ro clube do país a oferecer o shuf-
fleboard entre as atividades da Co-
lônia de Férias, com participação 
de crianças de 3 a 12 anos (3ª foto). 
O pioneirismo dessa parceria não 
acabou por aí: foi na subsede de Pi-
ratininga que o shuffleboard entrou 
pela primeira vez em uma competi-
ção oficial do sistema AABB, na JE-
SAF-RJ, em 29 de agosto de 2015. 

Todos os associados do clube 
estão convidados a conhecer es-
se esporte e ainda vão receber ins-
truções de jogadores de nível in-
ternacional. É só vir ao clube nas 
quartas-feiras à noite. Para mais 
informações, visite: www.Shuffle-
boardBrasil.com.br

Bernar Borges, presidente da ABS - Asso-
ciação Brasileira de Shuffleboard

Seleção brasileira treina na Nova AABB 
Niterói para o Campeonato Mundial de 
Shuffleboard em Outubro/16
Todas as quartas-feiras, à noite, os principais jogadores do Brasil se reúnem 
na quadra de shuffleboard da Nova AABB Niterói, sede de São Francisco.

A partir da esquerda, no Mundial de 2014 
(Canadá): Marcos, Pavão, Valdir Silva, Michael 
Zellner, Gabriel Zellner e Bernar

A partir da esquerda: Hernani, Pavão e Pedro 
na quadra de São Francisco.

O Shuffleboard é um esporte 
individual (ou em duplas) 
de regras muito simples, 
no qual os jogadores usam 
um taco para empurrar os 
discos que deslizam sobre 
uma quadra para dentro 
da zona de pontuação 
triangular (com subdivisões) 
situada na extremidade 
oposta da quadra ou, 
com eles, empurrar os do 
adversário para fora dessa 
mesma zona. Por ser um 
esporte que não exige muito 
condicionamento físico, 
pode ser praticado por 
pessoas de todas as idades.

ESPORTES
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Nova AABB 
Niterói 

conquista 
bons 

resultados na 
JESAB 2015

ESPORTES

A edição 2015 da Jornada Es-
portiva Estadual de AABB – JESAB 
foi realizada na sede campestre 
da Associação dos Aposentados 
e Funcionários do Banco do Bra-
sil – AAFBB, em Xerém, no Esta-
do do Rio de Janeiro. Ao longo dos 
dias 26 e 27 de setembro, 165 
atletas participaram das competi-
ções organizadas pela AABB Três 
Rios-RJ em parceria com a CESABB
-RJ. Estavam presentes as AABB’s 
de Campos dos Goytacazes, Itape-
runa, Miracema, Niterói, Rio Boni-
to, Valença e Três Rios. As moda-
lidades disputadas na JESAB 2015 
foram: futebol minicampo mascu-
lino (master, supermaster, adulto), 
buraco adulto misto, tênis de me-
sa livre masculino e sinuca adul-
to masculino. Os atletas da No-
va AABB Niterói conquistaram o 1º 
lugar no futebol minicampo máster 
masculino, com nosso colega sócio 
Joceir Ribeiro Ramos sendo o ar-
tilheiro nesta categoria (2 gols) e 
ainda tendo a defesa menos vaza-
da do torneio. No futebol minicam-
po adulto masculino, o clube fatu-
rou o 2º lugar, tendo ainda Gilberto 
de Souza Gonçalves como artilhei-
ro (3 gols). No buraco adulto mis-
to, nossa dupla Carlos Sérgio Braga 
dos Santos e Janio Eiji Kimura con-
quistaram o campeonato. Já na si-

nuca, categoria adulto masculino, 
Márcio Pessanha de Freitas ficou 
com o 2º lugar, destacando mais 
uma vez o nome da Nova AABB Ni-
terói na JESAB.

JERAB 2015 reúne  
500 atletas 

A AABB Ribeirão Preto, em São 
Paulo, recebeu a JERAB 2015 durante 
os dias 31 de outubro e 2 de novem-
bro. A Jornada Esportiva Regional de 
AABB´s, etapa Sudeste, contou com 
a presença de 28 delegações pro-
venientes de estados como Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo. Os cerca de 500 atletas 
apresentaram alto nível técnico nas 
17 modalidades da JERAB.

Show de Patinação  
As meninas da Star Patina-

ção Artística deram um show so-
bre rodas, exibindo seus talentos 
com graça e estilo. O “Mundo en-
cantado da Star” foi apresenta-
do no dia 28 de novembro passa-
do, às 20h, e agradou em cheio o 
público presente na sede da Nova 
AABB Niterói, em São Francisco. 

As aulas de patinação reali-
zadas na Nova AABB Niterói são 
coordenadas pela professora Ka-
ren Fritz. Elas acontecem às 2ª, 
4ª e 6ª feira, das 17h30 às 19h30.
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O Campeonato Brasileiro Mas-
ter de Vôlei, realizado entre os dias 
14 e 21 de novembro, contou com a 
presença de 2.100 participantes de 
20 estados do Brasil, além de joga-
dores da Argentina e do Peru. Sedia-
do no Centro de Desenvolvimento 
da Confederação Brasileira de Vôlei, 
em Saquarema-RJ, o evento espor-
tivo foi dividido em 18 categorias na 
quadra e 28 na praia, reunindo du-
plas e quartetos, em idades que va-
riavam dos 35 aos mais de 70 anos. 
As equipes da Nova AABB Niterói 
disputariam os jogos das finais e as 
disputas do terceiro lugar, no dia 21 
de novembro, porém a tempestade 
que desabou na região antecipou os 
resultados. 

Com isso, os organizadores do 
campeonato decidiram suspender 
os jogos das categorias 50+, mas-
culino e feminino, e concederam a 
seguinte premiação. As equipes fi-
nalistas foram premiadas com me-
dalha de ouro e as que disputariam 
o terceiro lugar ficaram com a me-
dalha de bronze. As duplas Cynthia 

e Katia, do Rio 
de Janeiro, e 
Denise e Soni-
nha, da Nova 
AABB Niterói, 
conquistaram 
a medalha de 
ouro, enquan-
to Cida e Elza, 
de Belo Hori-
zonte-MG, e 
Lenilma e Ca-
cau, do Rio de 
Janeiro, ficaram com bronze. 

Além dos 2.100 participantes 
distribuídos em 152 equipes nas 
quadras e mais 248 duplas e quar-
tetos na areia, o evento envolveu 
uma equipe de 100 profissionais, 
entre árbitros, delegados e colabo-
radores da CBV, responsáveis por 
oferecer suporte às competições. O 
Campeonato Brasileiro Master de 
Vôlei contou com o patrocínio de al-
gumas empresas ligadas à área es-
portiva, além do Banco do Brasil, 
um grande incentivador dos espor-
tes, em especial, do vôlei.

Dupla  
da Nova 
AABB Niterói 
fatura ouro 
no vôlei

Na foto maior, as duplas 
campeãs: Cynthia e Katia, 
do Rio de Janeiro, e Denise 
e Soninha (à direita), da 
Nova AABB Niterói

ESPORTES
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AABB World 
Cup 2015

A AABB World Cup Futebol 
2015, realizada em novembro e 
dezembro/15 na subsede de Pira-
tininga, foi um dos campeonatos 
mais emocionantes e bem realiza-
dos no clube, reunindo equipes da 
América (Brasil, Argentina e Uru-
guai) e Europa (Alemanha, Itália e 

Espanha). A final foi disputada no 
dia 13/dez, entre Uruguai e Espa-
nha. O time uruguaio aplicou logo 2 
x 0 no 1º tempo, mas logo perdeu 
por contusão um de seus principais 
jogadores. No 2º tempo, a Espanha 
virou e conseguiu vencer o Uruguai 
por 5 x 3. Sem dúvida, uma gran-
de partida para um grande torneio! 
Os gols da decisão: Gil (3), Hugo e 
Brito pela Espanha, Guilherme, Vic-
tor e Fabinho pelo Uruguai. Na foto, 
a equipe campeã: Juca, Júlio César, 
Filipe, Lauro, Brito, Hugo, Guilher-
me Magalhães, PH, Kiko, Alan, Tú-
lio, Gil e Lopes. Em 3º lugar, ficou a 
Itália, o artilheiro do torneio foi So-
bral (Argentina), com 6 gols e Ro-
naldo (Uruguai) o melhor jogador. 
Parabéns aos 3 primeiros coloca-
dos e a todos os participantes, ár-
bitros e organizadores da World 
Cup 2015 na Nova AABB Niterói!






