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Aconteceu na AABB

Os imortais

Natal das Crianças

COPA MASTER AABB NITERÓI 2017
(COMPETIÇÃO CITADINA)"

A PALAVRA DO PRESIDENTE
Prezados associados,
Iniciamos o último ano de nossa
gestão que termina em 31.12.2018.
Fizemos um grande trabalho em
cima das 4 (quatro) prioridades
definidas no Planejamento
Estratégico do início da gestão.
1 – Levantamento e regularização da
situação financeira.
2 – Melhoria da imagem do clube, até
então associada ao descuido e
abandono.
3 – Melhoria da infraestrutura e dos
serviços oferecidos.
4 – Aumento da receita do clube,
ampliando a base de associados e
criando novas fontes de renda.
Esse trabalho continua:
1 - Terminaremos 2018 com a
situação financeira do clube
resolvida, autossustentável. A folha
de pagamento dos funcionários que
chegou a 72% da nossa arrecadação
está em torno de 50%. Tínhamos 53
funcionários e estamos com 36. A
partir deste mês estamos publicando
no site do clube nossos
demonstrativos financeiros.
2 – Junto com a Connect Marketing
temos feito um trabalho muito bom
com relação a imagem do clube.
Iniciamos a publicação do
Informativo mensal com as
atividades do clube e estamos
revitalizando nosso site, facebook e
instagram.
3 – Na infraestrutura e serviços –
Finalizamos as obras de Piratininga,
áreas impactadas pela
desapropriação (685m2) referente
às obras do Túnel Charitas/Cafubá.
Reformamos todos os quadros de
energia em São Francisco. A
Academia e o Restaurante estão
instalando seus próprios relógios de
energia. Estamos cobrando a energia
gasta pelos concessionários.
Contratamos um novo Sistema de

Gestão (Indicação da Federação das
AABBs) e compramos novas
catracas para as duas sedes. Devem
ser instaladas em fevereiro. Agora
em janeiro termina a instalação dos
equipamentos contra incêndio do
contrato com a Empresa Itafogo em
São Francisco com vistas a
regularização junto aos Bombeiros
para o clube poder realizar grandes
eventos. Estamos comprando novos
conjuntos de mesas e cadeiras e
reformando o Toboágua de São
Francisco.
Em Piratininga instalamos um novo
parquinho infantil e estamos
reformando o antigo brinquedão.
Também em Piratininga estamos
terminando a quadra de
vôlei/futevôlei e comprando novos
filtros para a piscina.
4 – Em relação às receitas do clube,
apesar da crise econômica do país,
conseguimos manter a receita, o
mesmo número de associados e
reduzimos a inadimplência.
Informamos que descobrimos que a
antiga diretoria do clube mantinha
uma categoria secreta de sócios,
chamada de NET, à revelia do
Estatuto do clube. Cinquenta e nove
sócios estavam nessa categoria e
tinham o benefício da gratuidade
total. Nenhum continuou como sócio
após a posse da nossa diretoria em 01
de setembro de 2015.
MAIS
As três ações trabalhistas já em
execução quando assumimos o clube
no valor total de R$ 653.385,96
foram resolvidas.
A cobrança de ICMS pela Secretaria
de Fazenda do Estado do Rio no valor
de R$238.141,52 mil referente
somente aos anos de 2011 e 2012
está sendo resolvida SEM ÔNUS
para o clube.
Negociamos com a Receita Federal o

Que o ano de 2018 nos traga muitas
alegrias e uma AABB cheia de vida.

Guilherme Magalhães
Presidente
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parcelamento de nossa dívida fiscal,
através do PERT – REFIS, obtendo
um desconto total de R$ 74.234,52
na dívida, reduzida atualmente para
R$ 247.265,16 (antes do
parcelamento, estava em R$
347.567,20). Essa adesão nos
permitiu emitir a CND, essencial
para as nossas pretensões de
enquadramento nas leis de Incentivo
à Cultura e de Incentivo ao Esporte.
Fizemos DISTRATO SEM ÔNUS
para o clube do contrato da
Optpower – Energy Solutions
(firmado no final da gestão anterior)
para instalação de um SISTEMA
para geração de energia elétrica a
partir de módulos/placas
fotovoltaicos, prazo de 20 anos, valor
de R$ 1.852.062,90. O Conselho
Deliberativo do clube não tinha
conhecimento deste contrato.
Lembramos que os containers com a
placas fotovoltaicas chegaram
menos de 30 dias antes da nossa
posse e as placas começaram a ser
instaladas uma semana antes.
Quinze dias antes de assumirmos
solicitamos cópia do contrato, nos foi
negado. Solicitamos que as placas
não fossem instaladas antes da
posse, não fomos atendidos. Apesar
de todo o esforço contrário,
resolvemos mais esse problema. .
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EVENTOS - JANEIRO E FEVEREIRO

Carnaval 2018

Adulto Sócio: R$

5 ,00

Adulto Não Sócio:

11- 12- 13

R$

20 ,00

Criança Não Sócio:

R$

10 ,00

F e v e r e i r o de 16h às 20h
Domingo - Segunda - Terça

Matinê

Criança Sócio:

GRÁTIS!!!

Samba
na
BAILE DE MÁSCARA

cursos de

teatro

turmas:
de 11 a 13 anos, de 14 a 17 anos
e acima de 18 anos
Professores Alice Serrano e Denilson Graco
dramaturgia feminina e terceira idade.

Mais informações - a partir de 22 de janeiro - 99974-9216 (Alice)

Pérgula
A PARTIR DE ABRIL:

teatro infantil Aos
sábados e domingos
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AABB Niterói
Sede:
Rua Hélio da Silva Carneiro, 78
São Francisco - Niterói
Tels: 2611-3155/2714-4714
Subsede:
Av. Raul de Oliveira Rodrigues, 2600
Cafubá - Piratininga
Tel: 2619-5810
x

Presidente
Guilherme Souza Magalhães
x

Vice Presidente Administrativo
Marcel Pacheco Andrade
x

Vice Presidente Administrativo Suplente
Manoel Carlos Gomes
x

Vice Presidente Social
Sônia Dias Valente
x

Vice Presidente de Esporte
Lyvio Calhau
x

Presidente do Conselho Deliberativo
Antonio Paulo Ruzzi Pedroso
x

Presidente do Conselho Fiscal
Aristides Milton Junqueira Marques

AVISO AOS NAVEGANTES QUE TRAFEGAM NA ÁREA DA AABB DE NITERÓI…

O

s associados tem agora, um canal
para o mar. A parceria como os
Navegantes do Sul vai proporcionar o
acesso aos esportes náuticos;
N a v e g a ç ã o , m e rg u l h o , p e s c a
esportiva, cruzeiros pela costa e
viagens internacionais. Coloque o seu
nome na Lista de Embarque no Boat
Xperience AABB. A sede de
Piratininga será o cenário do II Dive
Xperience no dia 14 de janeiro de
2018. Jovens a partir dos 10 anos
podem se inscrever no programa Jr. O
embarque dos candidatos à Arrais
Amador será no dia 13 de janeiro. a
primeira turma de mergulho tem
início no dia 17.

PROGRAMAÇÃO DO CURSO BÁSICO DE MERGULHO:
Dia 17, quarta feira, Revisão de Conhecimento das 18 às 21h
18, quinta, Revisão de conhecimento as 8h, piscina às 15h.
19, sexta, Revisão de conhecimento as 8h, piscina às 15h.
20, sábado 07h, Checkout I
21, domingo, CheckOut II

COLÔNIA DE FÉRIAS
inicia com sucesso!!!!

x

Assessor Juridíco
Evandro Luís Guedes
x

Diretor de Planejamento
Carlos Rangel Nogueira
x

Diretor de Aposentados
Ozires Dantas dos Santos Filho
x

Diretor de Tênis
Douglas Lombello
x

Diretor de Futebol
Flávio Coelho Carrete

Informe-se

J

aneiro é mês de férias, e nada
melhor do que aproveitar
esse mês com muita brincadeira.
na AABB Niterói, a Colônia veio
com tudo. Venha conhecer e
traga seu filho para participar
dessa diversão. período 02/01 a
26/01, faixa etária de 4 a 13
anos. Tel:(21)98383-9080 (Rodrigo)

Prezados associados, Encaminhamos ao Conselho Deliberativo solicitação
no sentido de reajustar a mensalidade da Associação a partir de janeiro/2018
( Art. 18-III - C - Estatuto), tal reajuste deverá se comportar de acordo com
o IPCA, no percentual de 3%.

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

Estamos com novo perfil no Instagram
= @aabb.niteroi
É só nos seguir e acompanhar as novidades!

