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A PALAVRA DO PRESIDENTE

acompanhe
te

at
ro

teatro infantil Aos
sábados e domingos

A PARTIR DE ABRIL:

Data para a inauguração da quadra de Futvôlei.

O resultado financeiro do clube em 2017 foi de R$ 78.564,99, positivo, um bom 
resultado para quem fechou o ano de 2016 com um prejuízo de R$ 593.036,28.Estamos 
começando a arrumar a casa. As novas catracas vão ser instaladas agora em março.
Instalamos os novos filtros das piscinas em Piratininga e vamos começar a reparação 
dos filtros das três piscinas de São Francisco.
Depois das reformas do toboágua da piscina e do gira-gira do parquinho de São 
Francisco, da reforma do sapo escorrega de Piratininga, fizemos a reforma do quiosque 
de sapê de Piratininga e vamos concluir o brinquedão de Piratininga. 
Visite o nosso site httpb://niteroi.aabb.com.br 
As crianças agora já podem ir ao banheiro com tranquilidade, 
instalamos vasos infantis nos banheiros/vestiários das duas 
sedes.
O carnaval foi um sucesso; vem aí as comemorações do dia 
internacional das mulheres, não perca nosso almoço musical 
com um cardápio de dar água na boca. Estamos iniciando as 
atividades do AABB Artesão: Mosaico, Pintura em 
tecidos com molde vazado, Patchwork e costura 
criativa e Origami. Veja detalhes nesse informativo.
Participe do torneio de tênis de quadra e tênis de 
mesa. Dúvidas? Mande um ZAP para a AABB.
 cel: 99867-9933.  

Prezados associados,

Guilherme Magalhães
Presidente 

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
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
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EVENTOS

O melhor curso da Tecnologia dos 

D r o n e s  e m  N i t e r ó i .  A A B B  -  

Associação Atlética do Banco do 

Brasil e TJDrones. Uma parceria de 

união e sucesso pra tecnologia. 

Torne-se um piloto e aprenda a 

operar as RPAs, fotografar, filmar, a legislação e normas brasileiras. Seja 

qualificado e esteja apto para o mercado que mais cresce em tecnologia, 

onde é utilizada em vários segmentos, como: Fotofilmagens, inspeções 

de obras, plataformas, rodovias, setor imobiliário, publicidade, 

segurança pública e privada, mapeamento, agronegócios e muito mais.

Mais informações e inscrições:  21 98614-4547 - Telmo

Dúvidas? Mande um ZAP para a AABB.  

 21- 99867-9933.
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CINFABB 2018 - vai acontecer de 16 a 23/3 na AABB Salvador

@aabb.niteroi
É só nos seguir e acompanhar as novidades!

Para ir fundo num mundo sem fronteiras…

Programa de treinamento reconhecido internacionalmente. 
São cinco módulos de estudos, cinco exercícios em águas 
abrigadas como piscinas ou enseadas, cinco avaliações em mar 
aberto e dois mergulhos de turismo sub.

2018 é o ano em que levamos ao mar

os B@rcos Escola de Sagres, tripulados por profissionais
e atletas para habilitar, qualificar, especializar e desenvolver
as técnicas seguras de navegação e mergulho.

inscrições pelo e-mail: ramires@navegantesdosul.com.br

Investimento:
R$ 1530,00

+ R$ 285,00
de material

didático

Curso de Mergulho

Time SUPERMASTER da AABB Niterói
Em pé: Júlio, Chalita, Ozires, Bito, Camilo, Jair Marinho (Técnico) e Colatino
Agachado: Guilherme, Lauro, Etna, Agenor, Nelson e Lopes
Faltou na foto: Os craques: Zé Luis e Didi.

A AABB Salvador vai sediar no período de 16 a 23 de 
março de 2018, o Campeonato de Integração Nacional 
dos Funcionários Aposentados do Banco do Brasil - 
CINFAABB, com a participação de mais de 3.000 
pessoas entre atletas e convidados. Além das 
competições, o evento terá diversas atividades 
culturais e tem o objetivo de ampliar a integração não 
só dos esportistas, mas também de seus familiares. O 
campeonato acontece anualmente, sempre no 
primeiro semestre, em diferentes cidades do país e 
permite o reencontro de colegas do Banco do Brasil. 
Além disso, o CINFAABB é uma demonstração de que 
praticar atividade física, alimentar-se bem e ter um 
bom convívio tornam a vida mais saudável e prazerosa 
para todos. A AABB Niterói irá participar nas 
modalidades de Futebol Supermaster, Natação 
Master e Atletismo Master. Boa Sorte aos nossos 
Atletas!!

Estamos com novo perfil no Instagram
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