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Prezados associados,
O resultado financeiro do clube em 2016 foi de um 
prejuízo de R$ 593.036,28 reais. É com alegria que 
comunicamos que o resultado de 2017 foi positivo, ainda 
não temos o número definitivo.
Lembramos que a principal economia veio com o ajuste 
do quadro de funcionários, na ordem de R$ 45.000,00 
ao mês. Assumimos o clube com 56 funcionários e 
estamos hoje com 39, incluindo os três de licença.
O esforço para economizar é permanente. Mesmo com 
poucos recursos temos que avançar. Agora mesmo 
trocamos três equipamentos antigos de ar condicionado. 
As novas catracas do clube já chegaram e em breve serão 
instaladas. Os dois novos filtros da piscina semi-
olímpica de Piratininga já foram instalados, água azul e 
cristalina. O Toboágua de São Francisco está novo, com 
a reforma. Dez novos conjuntos de mesa/cadeiras e 4 
espreguiçadeiras já chegaram em São Francisco e nova 
remessa já está encomendada.
Estamos trabalhando para ter uma conta de luz que 
espelhe melhor os custos do clube. A Academia e o 
Restaurante estão providenciando seu próprio Poste 
Padrão de Luz, independente. 
Através do trabalho da Connect você já pode pedir 
informações sobre como se associar à AABB. Visite o 

“Seja sócio” no nosso site http://niteroi.aabb.com.br 
Venha pular o carnaval conosco. Os preços são os 
mesmos do ano passado. Fizemos também um PACOTE 
PARA OS TRÊS DIAS. Também teremos uma festa 
para os jovens de 12 a 15 anos no domingo de carnaval. 
Não perca o samba na pérgula da piscina no domingo e 
na terça-feira em São Francisco. Dúvidas? Mande um 

ZAP para a AABB – 21-99867-9933.  
Que tenhamos um ano de 2018 com muitas alegrias e 
realizações.

Colônia de Férias 2018 é nalizada com sucesso! ! ! !

Coordenação: Rodrigo Riscado
21 - 98383-9080

Crianças e adolescentes de 4 a 13 anos de idade movimentaram a Colônia de 
Férias na AABB em janeiro. Brincadeiras dentro e fora da água fizeram a 
alegria da garotada que termina esta edição renovada para a volta às aulas.
O número de participantes confirma a confiança dos pais em nosso trabalho,  
oferecendo um serviço de qualidade com segurança, monitores especializados, 
educação ambiental e claro, muita diversão para a criançada que tornou cada 
tarde de colônia inesquecível. Diversão, aprendizado e amigos são itens 
marcaram mais uma edição de sucesso da colônia de férias. Para quem ficou 
com vontade de participar e para aqueles que sentem um gostinho de quero 
mais, em julho tem mais, e promete ser ainda melhor.
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teatro infantil Aos
sábados e domingos

A PARTIR DE ABRIL:

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 - 21- 99974-9216 (Alice)

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

Dúvidas? Mande um ZAP para a AABB.  
 21- 99867-9933.
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Aviso aos Navegantes que trafegam na área da AABB de Niterói…

Os associados tem agora, um canal para o 
mar. A parceria como os Navegantes do 
Sul vai proporcionar o acesso aos esportes 
náuticos; Navegação, mergulho, pesca 
esportiva, cruzeiros pela costa e viagens 
internacionais.
Coloque o seu nome na Lista de Embarque 
do Boat Xperience AABB previsto para 
dia 16 de fevereiro as 9:00 partindo da 
praia de Charitas. Test drive, aulas 
práticas de pilotagem, mergulho livre, 
navegação eletrônica, simuladores…

Dia 21 de fevereiro às 19h, está 
programada a Aula Inaugural do Círculo 
de Mestres dos Mares, com a preparação 
para o exame de habilitação de Arrais e 
Mestres Amadores para pilotagem de 
embarcações de esporte e recreio a vela ou 
motor no limite da navegação costeira. Os 
tripulantes percorrerão os 360° da Baía de 
Guanabara e as ilhas em profundidade.

O currículo extensivo inclui certificação 
internacional de mergulho PADI. A 
partir dos 10 anos pode ser instruído 
para o uso de equipamento SCUBA na 
categoria de Jr. com limite de 15 metros 
com a supervisão de um guia.

Programação do curso básico de 
mergulho:
Dia 01 de março, quinta feira, Revisão 
de Conhecimento das 18 às 21h
02, sexta feira, Revisão de conhecimento 
das 18 às 21h.
03, sábado, piscina das 8h, às 11h.
04, domingo, piscina das 8h, às 11h.
10, sábado, CheckOut I
11, domingo, CheckOut II

Cada inscrito na categoria Jr.
terá o desconto de 10% para uma

inscrição na categoria adulta.

Agora sim! Todos têm a oportunidade de aprender com 
responsabilidade tudo sobre os Drones, não só pilotar, mas 
a entender sua tecnologia e saber usar em segurança.

A primeira turma foi sucesso absoluto.

Pilotagem de Drones.

Curso

Instrutor altamente capacitado, tendo experiência em seu 
currículo, turmas de cinegrafistas da Rede Globo/RJ, 
Polícia Militar (BOPE), Polícia Cívil (CORE), entre 
outras empresas de segurança privada, de offshore, 
engenharia, universidades e turmas particulares.

na AABB PIRATININGA.

Inscrições abertas para o curso, turmas reduzidas.
Dias 17 e 18 de fevereiro e Dias 24 e 25 de fevereiro

O Workshop Tecnologia e Segurança dos Drones, teve a 
participação das maiores autoridades do assunto. Foram 
5 horas de bate papo  e sinergia com os palestrantes.
O Cel. Jorge Vargas do DECEA foi o ponto alto para os 
convidados, onde toda os representantes da segurança 
pública da cidade de Niterói estavam presentes.

Workshop Tecnologia e Segurança dos Drones
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