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AGE - Reforma do Estatuto Novo Parque Infantil

A Palavra do Presidente

.......................... Boletim AABB Niterói - Novembro 2017

cabaram de chegar novos brinquedos na sede de APiratininga. Estamos concluindo a instalação deles para 

permitir que as crianças possam se divertir cada vez mais, 

dando tranquilidade e segurança para os pais curtirem o clube 

também. São 4 balanços, 04 gangorras, 01 gira-gira, 02 

escorregas, 01 labirinto de tambores e 01 balancinho mirim. 

Além disso, estamos providenciando a reforma do antigo 

Brinquedão, que em breve estará como novo. Tudo para nossas 

crianças

                O verão está chegando, queremos ter um grande verão na AABB Niterói. 
 Estamos conseguindo equilibrar as nossas finanças. Assinamos e estamos 

implementando o novo sistema (SICLUS) de acesso ao clube, que será implantado 

com novas catracas nas duas sedes.  Este novo sistema SICLUS é uma parceria da 

Federação das AABBs (FENABB) para as AABBs de todo o país.  O novo sistema 

permitirá um excelente controle e segurança no acesso ao clube. A sede de 

Piratininga está com novos brinquedos e as crianças estão adorando. O sapo 

escorrega na piscina está bombando. A nova quadra de vôlei e futevôlei em 

Piratininga está quase pronta e já iniciamos a construção dos vestiários para 

esses atletas. Temos um novo canal de comunicação na AABB, add o Nosso 

whatsapp:   21-99867-9933. Outras novidades estão a caminho.  Boa leitura.

Em nossa última Assembleia, realizada em 

21/10/2017, tivemos a aprovação por 

unanimidade e aclamação do novo Estatuto. A 

Sétima Reforma Estatutária da AABB Niterói 

seguiu as premissas estipuladas pela FENABB e 

pelo Banco do Brasil, de forma a padronizar ao 

máximo os Estatutos de todo o sistema AABB no 

país. 

entre as principais mudanças, podemos Ddestacar: adequação do estatuto à Lei de 

Incentivo ao Esporte, possibilitando à nossa 

AABB pleitear recursos para projetos na área 

junto ao Ministério dos Esportes; aumento do 

prazo dos mandatos dos dirigentes, que 

passarão de 03 para 04 anos, com limitação de 

apenas 01 reeleição para o Presidente e; os 

novos contratos somente poderão ser 

celebrados com prazo de vigência compatível 

com o período de mandato da diretoria.    

Guilherme Magalhães
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- Programação Novembro -  

............................
ACONTECEU:
FLASHBAR - Com Eduardo Camacho 

- 06 DE OUTUBRO .

FLASHBAR - Com o Grupo Concha da 

Lua - 21 DE OUTUBRO.

FLASHBAR - Com o Grupo Old 

Friends Band - 27 DE OUTUBRO.

 

A A B B  T E E N  P A R T Y -  2 8  D E  

OUTUBRO - A AABB Niterói e 

parceiros, promoveu a SEGUNDA 

edição da AABB TEEN PARTY. 

Agradecemos a presença dos 

nossos associados e convidados, 

além das empresas parceiras que 

nos apoiaram na realização dos 

eventos.

Aguardem!!!!!!!!

Entrada Franca
Local: AABB Niterói  - SF
Rua Hélio Da Silva Carneiro,78 - São Francisco

Dia: 26/11/17 - Domingo - 18h

onvidamos os sócios para o café da manhã com saúde Ccom a palestra "Saúde Auditiva e Qualidade de vida" 

ministrada pela Fonoaudióloga Priscilla Galindo, a ser 

realizada dia 25/11, às 10h, no salão do restaurante do 

clube, onde iremos apresentar nossa parceria no 

atendimento para reabilitação auditiva.

Inscrições até 22/11.

* Festival de cerveja artesanal
AABB CRAFT BEER FESTIVAL

* Curso de mergulho em São Francisco
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...............
3° ENA em Brasília

O ENA – Encontro Nacional de AABBs foi um grande marco na história do 

Sistema. Durante os dias 11 e 12 de outubro, aproximadamente mil dirigentes 

de Associações de todo o país estiveram reunidos no Hotel Nacional, em 

Brasília (DF).  O ENA tem o objetivo de levar aos dirigentes o reconhecimento 

pelo trabalho desenvolvido, a unicidade e o compartilhamento de ideias, 

vivências e soluções que permitam agregar valor no trabalho de todos em suas 

respectivas AABBs. “O encontro com todos os dirigentes de AABBs é singular 

para a FENABB. Participar do ENA é reascender a chama do espírito abebeano e 

perceber que fazemos parte de um Sistema forte, saudável e unido. 

Reservamos essa data especial quando comemoramos os 209 anos do BB, os 

40 da FENABB e os 30 anos do AABB Comunidade. O nosso objetivo é propiciar 

um encontro de alto nível com conteúdos que possa reconhecer, motivar e 

ajudar os administradores na gestão de suas respectivas AABBs”, declarou 

Rene Nunes, Presidente da FENABB.

Sub11 - terceiro lugar

Sub13 - terceiro lugar

Sub15 - bicampeão

Sub17 - bicampeão

COPA FLA segunda etapa

runo Andrade artilheiro do sub 17 com 6 gols. João Lucas sub15 melhor goleiro nenhum gol sofrido. Histórico Bresultado do sub 15 do prof. Nandão , campeão invicto sem levar nenhum gol. Copa Itaboraí semi finais 

classificaram todas as nossas categorias Paraná grande final no dia 25 de novembro no vera em Itaboraí. Ninho de 

urubu - Baiano sub 13 se despediu da escolinha Fla AABB Cafubá para se integrar ao elenco do CR Flamengo. Boa 

sorte ao nosso baianinho querido .

Dia das Crianças
i a  1 2  D e  DO u t u b r o ,  

comemoramos o dia 

das crianças. Com uma 

programação voltada 

para os baixinhos, as 

duas sedes ficaram 

l o t a d a s  c o m  a  

p a r t i c i p a ç ã o  d o s  

pequenos associados.

Quero agradecer a todos os associados que 

praticam esportes e competem em nome da 

AABB Niterói, fazendo de nós um clube cada vez mais 

familiar, formando novos núcleos de amizade e 

convívio que já se estendem por muitos anos. 

Lutaremos sempre pela melhoria de nossas estruturas 

a fim de acolher nossos atletas e associados com 

segurança e total transparência. Buscamos sempre 

mais, e faremos um 2018 ainda melhor. 

Lyvio Calhau - Vice Presidente de Esportes

A Palavra dos ESPORTES



Tel: 2620-3620 / 2602-5907
www.casadoatleta.com
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Nossos Parceiros ........................

Aula de Hidroginástica gratuita
para nossos associados!

Participe das aulas de hidroginástica

da AABB Niterói! Seja Sócio!

Melhore seu condicionamento
físico se divertindo!

São Francisco: Terças e Quintas

07:45 às 8:30 e 10:30 às 11:15

Piratininga: Terças e Quintas

08h às 9h e 16h às 17h

facebook.com/aabb.niteroiwww.niteroi.aabb.com.br

COMPETIÇÕES  CITADINAS

a disputa pela taça do turno, o São Paulo conquistou No título em jogo muito disputado contra a forte 

equipe do Santos. No início as equipes se estudavam e o 

jogo se embolava no meio sem dar trabalho aos goleiros. O 

Santos abriu o placar aos 17 minutos após um belo 

lançamento do Zé Pretinho na cabeça do meia Everaldo que 

guardou. A partir daí o São Paulo começou a atacar e o 

artilheiro Carlinhos Ubá que já tinha decidido contra o 

Palmeiras empatou aos 21 minutos com um golaço 

deixando o zagueiro Guilherme sentado no gramado. O 

segundo tempo foi dos goleiros levando a disputa para as 

penalidades. Nas cobranças normais apenas Carlinhos Ubá 

e Everaldo converteram levando a decisão para a disputa 

alternada e quem decidiu foi o atleta Ari dando o título do 

turno para o São Paulo. Destaque para a bela cobrança do 

atleta Andre Modelo calando os críticos. 
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