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GARDEN PARTY 2019
As boas energias estão no ar!
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O verão se aproxima, e a AABB se prepara para uma temporada
de descontração e boas energias. Época em que a rotina do Clube
ganha mais movimento em consequência dos dias de sol, do calor
e das férias escolares, aumentando o fluxo de associados e demais
frequentadores.
E com a chegada do final do ano, eventos tradicionais se aproximam e anunciam que 2019 está realmente acabando. Nesta edição
da AABB em Revista, você ficará bem informado sobre os principais
acontecimentos dos meses de setembro e outubro e também irá
saber o que está por vir. Prepare-se, pois, em novembro, a agenda
social e cultural proporcionará atividades para todos os gostos.
Entre eles, estão a volta do Sábado e Domingo de Qualidade, juntamente com o Bazar de Natal e também o Garden Party, que ganha
destaque na capa e nas páginas centrais da publicação.
Para 2020, o Baile de Debutantes já possibilita que as interessadas
realizem a sua inscrição para a programação Pré-Début. A área esportiva também tem páginas destinadas a coberturas dos eventos
com direito à página dupla para a realização em nossa AABB da 46ª
Jesab. Desejo uma boa leitura a todos!
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Você não está recebendo sua revista com
regularidade? Mudou de endereço? Entre em
contato com a Central de Relacionamento
pelo fone (51) 3243.1000 ou pelo e-mail
atendimento@aabbportoalegre.com.br
para saber o motivo do atraso ou renovar seu
cadastro.
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AGENDA
08/11
HAPPY HOUR PÔR DO SOL

23/11
TORNEIO DE BASQUETE 3X3

09/11
TORNEIO INTERNO DE
VÔLEI ADULTO

25/11 A 01/12
SEMANA DO TÊNIS

09/11
27º ANIVERSÁRIO DO GCG
RANCHO POSTEIRO
15/11
ABERTURA PISCINA
AABB/ASBAC

28/11
CURSOS RÁPIDOS: HAPPY
HOUR MEXICANO
29/11
FESTA DO ESPORTE
30/11
DIA DA QUALIDADE DE VIDA

30/11 E 01/12
SÁBADO E DOMINGO DE
QUALIDADE
05/12
ALMOÇO DE NATAL DOS
APOSENTADOS
07/12
GARDEN PARTY
14/12
FESTA DE NATAL

Foto: Electro Photo

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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ADMINISTRATIVO

relacionamento@aabbportoalegre.com.br

ABERTURA DA TEMPORADA DE PISCINAS
A temporada de piscinas da AABB vai começar com muita alegria
e descontração. Os associados podem aproveitar o espaço para se
refrescar nos dias quentes da estação. O início da desmontagem
dos toldos nas piscinas do Clube será no dia 07 de novembro. E
a abertura da temporada da AABB/ASBAC acontecerá no dia 15
de novembro. Mais informações pelo telefone (51) 3243.1000.
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CONVITE PARA USO DAS PISCINAS
(Central de Relacionamento):
R$ 80,00*

aabbportoalegre.com.br

ADMINISTRATIVO

relacionamento@aabbportoalegre.com.br

VEM PARA O CLUBE?

NÃO ESQUEÇA DA
CARTEIRA SOCIAL!

Utilizar a Carteira social é de extrema importância para os
Associados e frequentadores do Clube. Além de garantir a
identificação dos usuários, permite que o acesso aos espaços e
às atividades ocorra de forma prática e segura.
Quem esquecer a carteira social e quiser entrar no Clube
e utilizar as piscinas deverá fazer a pulseira na Central de
Relacionamento. O custo para produção é de R$ 2,00. Já em
caso de perda da carteira social, o Associado deverá informar a
Central e solicitar a segunda via no valor de R$ 10,00.

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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BASTIDORES DO

ADHERBAL
“CURTINHAS (nem tanto)
PARA CURTIR”
... Patinação – A AABB-POA tem um dos
atletas dez mais do mundo disputando
pelo nosso Clube. Arthur Alcorte foi o 8°
classificado na categoria Livre Junior, na
Vila Olímpica de Barcelona, na Espanha. Ele
integrou a Seleção Brasileira de Patinação
Artística no World Roller Games 2019, o
maior evento mundial dos esportes de
rodas.
... Você também deseja aprender a andar
de patins? A AABB Porto Alegre tem aulas
para aprendizes. Confira.
... A competição para Aposentados foi
realizada na AABB Santa Cruz do Sul, na
IV Jornada para Aposentados, que contou
com nossa participação.
... Em setembro, nossa AABB sediou a
46ª JESAB, Jornada Esportiva Estadual de
AABB/JEGA, Jornada Esportiva Gaúcha de
AABBs.
... Quase 2.200 pessoas compareceram à
JESAB 2019, que ocorreu na AABB Porto
Alegre, com sucesso total e contando
com 47 AABBs coirmãs, seus dirigentes e
convidados.
... Organização e realização nota dez para
todos, organizadores e participantes.
... No final deste ano, teremos Assembleia
Geral de todos os associados nesta AABB
para confirmar o Orçamento para 2020.
... 36 anos de parceria. Estamos comemorando o 36º aniversário da parceria
entre a Caburé Seguros e nossa AABB.
Reunião comemorativa ocorreu no dia
30 de setembro, com os diretores da
seguradora comparecendo em nossa
sede e trocando lembranças.
... Dia 07 de dezembro > Garden Party

FRASE:
“O homem de bem exige tudo
de si próprio; homem medíocre
espera tudo dos outros”
(Confucio)
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RIR FAZ BEM À SAÚDE
Um pequeno detalhe...
Uma jovem senhora, acompanhada da filha pequena, pegou um ônibus que a levaria
ao centro da cidade.
Para economizar dinheiro, já que criança com menos de cinco anos não pagava tarifa,
orientou a menina para dizer que tinha apenas quatro anos e meio.
"Quanto anos você têm, minha pequena?", perguntou o condutor.
"Quatro anos e meio", ela respondeu.
"E quando irá completar cinco?", perguntou outra vez o condutor.
"Logo", ela respondeu "Assim que a gente descer do ônibus..."

CONHECIMENTOS GERAIS:
1. O paraquedas foi inventado mais de um século antes dos aviões. O primeiro
paraquedas foi construído por um balonista francês, chamado Jean Pierre François
Blanchard. O primeiro salto foi feito por um cão, dentro de um cesto que Blanchard
prendeu ao paraquedas e o lançou de um balão, em 1785.
2. As lesmas dormem muito. Além dos meses de hibernação, entram nas conchas
para evitar o calor do sol, que as seca, ou a chuva forte que as afoga. As lesmas do
deserto chegam a dormir durante três ou quatro anos.
3. O louva-a-deus macho em geral perde a cabeça – literalmente – depois de
cortejar a fêmea. Esta última costuma decapitar o macho, devorando-o em seguida.
4. O nascimento de Pablo Picasso foi marcado por um engano dramático e quase
fatal. A parteira pensou que a criança nascera morta e a abandonou sobre uma
mesa. Pablo quase morreu asfixiado, porém seu tio, vendo-o lutar para respirar,
chamou o médico.
5. Quando Claude Monet (o pintor) ganhou 100.000 francos na loteria federal,
comprada no Crédit Foncier em 1809, tornou-se financeiramente independente.
Pôde então viver como queria, andando sem rumo e pintando o interior da França.
6. Nos campos cobertos de relva sobre penhascos de Etretat, Claude Monet
trabalhava em cinco ou seis telas simultaneamente. De acordo com a mudança do
tempo, passava de um quadro para outro.
7. Como se já não tivesse sorte bastante, Leonardo da Vinci foi descrito pelos que o
conheciam como “o homem mais bonito que já existiu”.
8. O guarda-chuva, este equipamento tão precioso, teve origem no antigo Egito,
onde era usado pela família real e pelos nobres como símbolo de posição em uma
hierarquia teocrática. Seu uso prático veio muito mais tarde.
9. Nos primeiros dias da fotografia, posar para um retrato exigia extrema paciência.
Um daguerreótipo, em 1837, precisava de quinze minutos de exposição. A cabeça
do retratado era segura por um gancho para ficar imóvel.
10. Um terço dos automóveis de Nova York, Boston e Chicago era, em 1900, movido
a eletricidade, com baterias, em lugar de motores a gasolina.

aabbportoalegre.com.br

COLUNA DA

ABEBITA
Olá, pessoal! Tudo bem?
Na coluna deste mês tenho uma novidade
para contar. Os Associados que frequentam
a Academia do Clube pediram o Simulador
de Escada e o Clube atendeu! O aparelho
desenvolve a aptidão cardiorrespiratória, a
resistência muscular e a melhora na disposição
no dia a dia. Além disso, tonifica pernas e
glúteos. Se você procura algo eficiente, prático
para sua rotina de treinos, o Simulador de
Escada é uma ótima sugestão.
Nesta semana fui conhecer um pouco mais
sobre a equipe que joga Bocha na AABB. O jogo
consiste em arremessar bolas de madeira ou
de resina sintética sobre uma cancha. Marcase ponto na partida quando a bola maior,
lançada pelo jogador, mais se aproxima do
bolim (bocha de tamanho menor). As equipes
da AABB participam de diversos torneios e
campeonatos. Para participar da equipe de
bocha, o associado deve ter acima de 18 anos.
Os treinos acontecem nas segundas e quartasfeiras, a partir das 15h.
Beijos e até a próxima edição!

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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CULTURAL

sociocultural@aabbportoalegre.com.br

TRADIÇÃO E CULTURA GAÚCHA
NA SEMANA FARROUPILHA
O Galpão Guaíba da AABB/ASBAC, de 14 a 19 de setembro, se transformou em um
recanto para a Semana Farroupilha do Clube. As atividades foram oferecidas pelo
Grupo de Cultura Gaúcha Rancho Posteiro, que recebeu durante a semana cerca
de 390 pessoas. No dia 14, aconteceu um delicioso Jantar Campeiro com Bailanta,
com Everton Gaiteiro. No dia 15, o tradicional churrasco foi servido ao meio-dia.
No dia 16, houve a apresentação do Coral da AABB Porto Alegre e do Coral da 1ª
Região Tradicionalista e mais um saboroso Jantar Campeiro. No dia 17, o almoço
dos Aposentados da AABB contou com aquele costelão de dar água na boca,
com apresentação do Canto 3. No dia 18, foi a vez dos Aposentados da ASBAC
aproveitarem um churrasco suculento. O encerramento ocorreu no dia 19, com um
churrasco e a apresentação do grupo Os Posteiros. O evento contou com o patrocínio
da Cooperforte.

PATROCÍNIO:
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SÁBADO E DOMINGO DE QUALIDADE
PARA RENOVAR AS ENERGIAS
O Sábado e Domingo de Qualidade acontecerá nos dias 30 de novembro e 1º de
dezembro, das 11h às 20h. O evento contará com muitas atividades como Oficina de
Mandalas, Lounge da Editora Libretos, apresentação do Coral da AABB com músicas
natalinas, Cartas Ciganas, Tarô Waite, Komby Gratidão, Massoterapia, Shiatsu e
Oficinas Infantis. O destaque será o Bazar de Natal, que contará com 21 expositores
entre associados e não associados. Os visitantes também poderão aproveitar a
Praça de Alimentação com Food Trucks e cervejas artesanais. Não fique fora dessa!

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre

Confira a
programação
completa:

9

promemoria@aabbportoalegre.com.br

PRÓ-MEMÓRIA

A HISTÓRIA A CÉU ABERTO
Segundo estimativas da coordenação da Memória Cultural
da Prefeitura, em 2016, existiam cerca de 300 monumentos e
marcos comemorativos integrando o Patrimônio Cultural de Porto
Alegre. A maioria encontra-se espalhada por parques e praças da
Capital, porém, também encontramos alguns desses símbolos
localizados nos principais pontos da cidade. Contudo, mesmo
que esses monumentos marquem presença diária em selfies dos
porto-alegrenses, poucas pessoas conhecem a história por trás
do patrimônio histórico retratado. Seguem as informações de
alguns dos monumentos mais conhecidos.

o local em que hoje funciona o
terminal de ônibus Rui Barbosa.
Após a enchente de 1941, a peça
foi definitivamente transferida para
o Parque da Redenção. O Chafariz
Imperial é a única peça restante
do lote encomendado na década
de 1860, marcando a época da
criação, em 1862, da Companhia
Hidráulica Porto-Alegrense.

O LAÇADOR
“O Laçador”, obra de Antônio
Caringi (1905-1981), inaugurada
em 20 de setembro de 1958,
atualmente localizada no “Sítio
do Laçador” em frente ao antigo
terminal do Aeroporto Salgado
Filho, recepciona aqueles que
chegam à Capital diariamente.
Criado inicialmente em gesso
em 1954, o monumento foi
fruto de um concurso vencido
pelo escultor na Exposição do IV
Centenário de Fundação de São
Paulo, cujo objetivo era a criação
de uma escultura que identificasse
o homem rio-grandense. A obra representa o gaúcho pilchado
e teve como modelo Paixão Cortês, um dos fundadores do
Movimento Tradicionalista Gaúcho. Em 1958, a prefeitura
municipal adquiriu a escultura e, a partir da sua matriz em
gesso, foi fundida a peça em bronze, instalada no antigo Largo
do Bombeiro.

SUPERCUIA
A escultura localizada no Triângulo da Esplanada, inaugurada
em 2004 em comemoração aos 234 anos da capital gaúcha,
chama-se “Supercuia”. Idealizada pelo artista plástico Saint
Clair Cemin, é formada por 12
grandes cuias em alusão ao hábito
mais tradicional dos gaúchos, o
chimarrão. Foram necessários
três dias para a montagem da
estrutura. A obra foi apresentada
pela primeira vez em 2003, durante
a 4ª Bienal do Mercosul.

ESTRELA GUIA II
Popularmente conhecida como um “timão com uma lhama no
meio”, a escultura localizada na Avenida Padre Cacique com
a Edvaldo Pereira Paiva chama-se “Estrela Guia II”. Segundo
o escultor radicado em Porto Alegre Gustavo Nakle, trata-se
de um carneiro, um ser “pacífico e tolerante”, com uma face
masculina e outra feminina, simbolizando a “atenção vigilante”,
envolta em uma estrela em formato de timão, pois “somos
capazes de conduzir nossos destinos”. Produzida originalmente
em bronze, a escultura estava situada em frente ao local onde
hoje se encontra a Fundação Iberê Camargo, porém, foi furtada
em 1999. Por esse motivo, o número II na nova escultura
representa o desrespeito aos monumentos da capital gaúcha.
CHAFARIZ IMPERIAL
Quem frequenta o Parque da Redenção já deve ter passado ou
fotografado o “Chafariz Imperial”. Entre 1861 e 1866, o governo
da província importou da França oito chafarizes para suprir
o abastecimento de água da Capital. A obra, produzida em
ferro fundido, foi inicialmente instalada na Praça do Mercado,
atualmente Praça XV de Novembro, e depois transferida para

10

Todas essas obras, além de homenagearem o povo gaúcho,
personagens e datas históricas, são testemunhas do
desenvolvimento e das mudanças da nossa cidade. Geralmente
esquecidas pela população e pelo poder público, elas são
obras que ajudam a manter viva a nossa história, sendo essa
uma fundamental peça para a construção do nosso futuro.
Referências:
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Projeto Arte pública visita escultura Estrela Guia
II. 2011. Disponível em: http://camarapoa.rs.gov.br/noticias/projeto-arte-publica-visitaescultura-estrela-guia-ii. Acesso em: 25 set. 2019.
CONHEÇA a história da estátua do Laçador. GaúchaZH, Porto Alegre, 21 mar. 2017, 21:30.
Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2017/03/
conheca-a-historia-da-estatua-do-lacador-9753722.html. Acesso em: 25 set. 2019.
CONHEÇA os cinco monumentos mais antigos de Porto Alegre. O Sul, Porto Alegre, 23
jul. 2013. Disponível em: https://www.sul21.com.br/cidades/2016/07/conheca-os-cincomonumentos-mais-antigos-de-porto-alegre/. Acesso em: 25 set. 2019.
GERMANO, Paulo. O que significa o monumento que parece uma lhama na Padre Cacique?.
GaúchaZH, Porto Alegre, 10 fev. 2013, 11:07. Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.
br/colunistas/paulo-germano/noticia/2017/02/o-que-significa-o-monumento-que-pareceuma-lhama-na-padre-cacique-9717948.html. Acesso em: 25 set. 2019.
INICIA o processo de revitalização do chafariz do Recanto Europeu no Parque Farroupilha. O
Sul, Porto Alegre, 06 fev. 2019. Disponível em: http://www.osul.com.br/inicia-o-processode-revitalizacao-do-chafariz-do-recanto-europeu-no-parque-farroupilha/. Acesso em: 25 set.
2019.
LABORATÓRIO DE DESIGNER E SELEÇÃO DE MATERIAIS. O Laçador: monumento de POA.
Disponível em: https://www.ufrgs.br/ldsm/3d/monumentos-poa/lacador. Acesso em: 25 set.
2019.
OBRA de artista gaúcho é entregue a Porto Alegre. Terra, 28 mar. 2004. Disponível em: http://
diversao.terra.com.br/noticias/0,,OI285200-EI1540,00-Obra+de+artista+gaucho+e+entregue
+a+Porto+Alegre.html. Acesso em: 25 set. 2019
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HORÁRIO DA BIBLIOTECA:
Segunda a sexta-feira: 9h às 19h - Sábado: 10h30min às 19h
Fone: 3243.1000 - Opção Biblioteca
ÚLTIMAS AQUISIÇÕES EM LIVROS

Fernanda
Valter Hugo Mãe
Montenegro
Contos de cães e
Prólogo, ato, epílogo
maus lobos

Rupi Kaur
O que o sol faz
com as flores

Jo Nesbø
Macbeth

Diana Gabaldon
Outlander: ecos
do futuro

Carol S. Dweck
Mindset

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES EM DVD'S

Vingadores:
ultimato

Nós

Rocketman

O filme dos
espíritos

Shazam!

A maldição da
Chorona

EVENTOS

DEMAIS AQUISIÇÕES

LIVROS
Thammy Miranda – Thammy
Jeff Kinney – Um garoto supimpa
Daniel Dafoe – Robinson Crusoé
Julio Cortázar – As armas secretas
Kakuzo Okakura – O livro do chá
Yasunari Kawabata – A dançarina de Izu
Tina Turner – Tina Turner: minha história
João Anzanello Carrascoza – Aos 7 e aos 40
Emily Giffin – Tudo o que a gente sempre quis
Guilherme Wisnik – Dentro do nevoeiro
John Grisham – O manipulador

No dia 28 de setembro, realizou-se o quinto encontro do Clube da Leitura. Foi uma tarde bastante agradável, repleta de
comentários e sugestões sobre diferentes livros. O próximo
encontro irá ocorrer dia 09 de novembro. Para mais informações, consulte a biblioteca.

DVDs
MIB Internacional
O pequeno Stuart Little (Trilogia)
Contatos imediatos de terceiro grau
Aladdin (2019)
Detetive Pikachu
Juntos para sempre

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre

11

SOCIAL

sociocultural@aabbportoalegre.com.br

INSCRIÇÕES PARA O BAILE
O tão sonhado Baile de Debutantes já tem data marcada. Com muita elegância,
brilho e empolgação, as adolescentes poderão ter a tão sonhada noite de princesa.
O evento acontecerá no dia 24 de outubro de 2020, no Salão Ipanema. As inscrições
para o Baile começam na quarta-feira, dia 11 de março, 15h, na Sala Jardim Isabel.
Mais informações com o Departamento Sociocultural pelos telefones (51) 3243.1067
ou 3243.1068.
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SOCIAL

sociocultural@aabbportoalegre.com.br

DE DEBUTANTES 2020

#DEBUTAABB

PATROCÍNIO:

APOIO:

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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gourmet@aabbportoalegre.com.br

GOURMET'S

SORVETE FRITO NO TEMPURÁ

Grau de dificuldade: Alto
Rendimento: 22 bolas

$$

Custo aproximado: R$ 41,00

INGREDIENTES

MODO DE PREPARO

1 xícara de leite ou água gelado

Faça as bolas de sorvete e envolva com as

gelada ou o leite gelado para formar uma

1 ovo inteiro

lâminas de bolo. Não pode deixar nenhum

massa líquida.

1 xícara de farinha de trigo

buraco. Coloque as bolas de sorvete enroladas

Obs.: Mantenha a massa do tempurá em um

1 colher de chá de fermento

em papel-alumínio e leve para congelar por no

bowl com gelo ou coloque umas pedras de

1 pote de sorvete da sua preferência

mínimo 6 horas. Depois, tire do freezer e do

gelo em um saco e coloque dentro da massa.

500 g de bolo simples sem sabor ou pão de ló

papel-alumínio e passe na massa de tempurá.

Isso serve para a massa grudar no sorvete.
Depois, passe no tempurá e, após, na farinha

em lâminas bem fininhas
400 g de farinha de panko

Modo de preparo do tempurá: Misture a

de panko e frite em seguida em óleo a 180

óleo para fritar

farinha de trigo, o fermento, o ovo, a água

graus. É bem rápido.

Você gostaria de fazer parte da Confraria de Gourmet's? Apreciadores da culinária que tiverem interesse em
participar deste grupo devem entrar em contato com o Depto. Sociocultural pelo telefone (51) 3243.1068.
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ABEBEANOS PELO

MUNDO

Por Eduardo Roldão Moura e Amanda Thomas Barden.

A Magia da Espanha
Quando decidimos fazer um passeio de carro pela costa sul da Espanha (Andaluzia),
não poderíamos imaginar o quão agradável seria. Viajar de carro pelas ótimas estradas
espanholas foi uma experiência muito diferente do que estávamos acostumados. A
começar pela língua. O espanhol falado por lá foi muito difícil de entender e, de fato,
conseguimos nos comunicar melhor em inglês. Mas passado esse pequeno obstáculo,
nos deparamos com um povo muito alegre e receptivo. A oportunidade de visitar
diferentes cidades com mais liberdade para “gastar” o tempo onde mais gostamos foi
muito recompensadora.
Começamos nosso passeio por Sevilha, cidade encantadora onde, além de visitar lugares
históricos, como a Real Maestranza (Plaza de Toros – construída no século XVIII, é a mais
antiga e de maior tradição da Espanha), onde podemos conhecer mais sobre a tradição
das touradas sem precisar assistir a uma. Também visitamos a Catedral de Sevilha, La
Giralda e Plaza de España, entre outros lugares muito bonitos que conhecemos por lá.
Ao final do dia, sempre atravessávamos a ponte em direção ao bairro de Triana para
fazer o nobre esporte do tapeo – sair de bar em bar, de tapa em tapa.

Sevilha - Tapas

Ronda

De Sevilha, visitamos a cidade de Cádiz (uma antiga cidade portuária no sudoeste da
Espanha, construída em uma faixa de terra cercada pelo mar) e depois seguimos para a
cidade de Jerez de la Frontera, onde o objetivo foi visitar a Bodega do Tio Pepe e provar
o vinho fortificado, que é para a Espanha o que o vinho do Porto é para Portugal.
De Jerez, iniciamos a Rota dos Pueblos Blancos em direção à cidade de Ronda, no alto da
serra. Os Pueblos Blancos são pequenas aldeias de casa pintadas de branco, espalhadas
até o alto da montanha. Fizemos vários “pit-stops” no caminho para apreciar a natureza
e as cidades. No final do dia, chegamos a Ronda, um dos lugares mais impressionantes
que conhecemos nessa viagem. Ronda está localizada a 739 metros de altura em cima
de um enorme precipício. O rio Guadalevín, que passa no meio deste precipício, divide a
cidade em duas partes (antiga e nova), formando um dos cartões-postais mais famosos
da cidade: “El Tajo de Ronda”. Local muito romântico para terminar o dia com o pôr do
sol. Após passar a noite, seguimos para fazer o “El Caminito Del Rey”, uma passagem
cravada nas paredes dos desfiladeiros de Chorro e Gaitanejo, ao norte de Málaga.
Aventura na veia.
À tarde, partimos então para Málaga conhecer as praias das redondezas. Destaque
para Puerto Banús – praia muito bem frequentada pela nata da sociedade espanhola,
onde tudo parece muito chique e caro. Após 2 dias em Málaga, dirigimos até Gibraltar,
território inglês dentro da Espanha, onde conhecemos o Rochedo de Gibraltar e os
macaquinhos que lá habitam. Interessante que, para acessar a cidade, é necessário
passar literalmente pelo meio do aeroporto. Se algum avião estiver decolando ou
pousando, os guardas param os carros e todos têm que esperar liberar a pista. Foi
um passeio cansativo, porém bem divertido. Os macaquinhos ladrões garantem boas
risadas.

Pueblo Blanco

Gibraltar

Voltamos então para Sevilha onde devolvemos o carro, um pouco cansados da aventura,
mas realizados pela experiência que tivemos. Foram dias intensos, com muitas novidades
e imprevistos, mas que, sem dúvida alguma, ficarão eternizados nas nossas vidas.

Participe desta coluna! Contate-nos:
comunicacao@aabbportoalegre.com.br

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre

El Caminito
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CAMPANHA DE RECADASTRO: CONFIRA QUEM GANHOU
UM MINICRUZEIRO
Durante os meses de julho até o início de outubro, a AABB
Porto Alegre realizou sua Campanha de Recadastro do Clube. Os
Associados que atualizaram os seus dados cadastrais no espaço
MEU CLUBE no site da Associação, na Academia e na Biblioteca
Eduardo Haute concorreram a três superprêmios. No dia 15 de
outubro aconteceu o sorteio, com direito a Live no Instagram para
quem quisesse acompanhar.
O primeiro sorteado foi Rafael Freitas Teixeira, que ganhou
um passaporte para eventos do Clube (Garden Party, Baile de
Aniversário e Noite de Queijos e Vinhos 1 pessoa + acompanhante).
O segundo sortudo foi Ubiraju Almansa Carlos, que foi contemplado
com duas diárias no Wish Serrano Resort e Convention, em
Gramado (de 13 a 15.03.2020), com café da manhã.
A grande sortuda foi Melissa Grudzien Gass, que foi agraciada com
uma viagem no Minicruzeiro Costa Fascinosa (14 a 17.03.2020),
oferecido pela MB Viagem. No Minicruzeiro, o ganhador +
acompanhante passarão por Santos, Camboriú e Ilhabela. As
passagens do translado (POA-Santos) estão inclusas. Parabéns,
pessoal! A Campanha de Recadastro contou com o apoio da MB
Viagem. Mais informações pelo telefone (51) 3243.1000.
Agradecemos a todos que participaram e ressaltamos que é de
extrema importância a atualização dos dados para o recebimento das
informações pertinentes ao Clube. A atualização continua sendo feita
no espaço "Meu Clube", localizado no site aabbportoalegre.com.br.
APOIO:

MELISSA GRUDZIEN GASS
Minicruzeiro Costa Fascinosa
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UBIRAJU ALMANSA CARLOS
Wish Serrano Resort

RAFAEL FREITAS TEIXEIRA
Passaporte para eventos do Clube

aabbportoalegre.com.br
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VENHA VIVER UMA NOITE DE NATAL NA AABB
Entrando no clima de magia e felicidade que
o final de ano traz com o espírito natalino,
o Clube realizará a Festa de Natal na AABB.
O evento irá ocorrer no sábado, dia 14 de
dezembro, no pátio da Associação e, pela
primeira vez, a festa será das 18h às 22h.
A festa contará com praça de alimentação,
atividades infantis e muito mais. O mais
esperado será a tradicional chegada do
Papai Noel, às 20h30min, que sempre
encanta crianças e adultos. Patrocínio
Achieve Languages e Fruki. Confira algumas
imagens da edição 2018:

PATROCÍNIO:

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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AS BOAS ENERGIAS
ESTÃO NO AR NO
GARDEN PARTY 2019
A tradicional festa de final de ano da AABB acontecerá no
dia 07 de dezembro, às 21h, nos Jardins do Clube. O Garden
Party 2019 tem como atração o DJ Vinny Andrade, e a
grande atração será o RoboLed.
Confira o cardápio logo abaixo. Haverá ainda bebida livre
(espumante, cerveja, água e refrigerante). Lembrando que,
para a criançada, tem o hotelzinho, no valor de R$ 30,00,
com inscrições antecipadas na Central de Relacionamento.
A venda do 1° lote iniciou no dia 30 de setembro, e o
pagamento pode ser realizado em até 3x nos cartões de
crédito. Os ingressos podem ser adquiridos na Central de
Relacionamento do Clube ou com a comenda. O evento tem
o apoio da Mesas e Louças e o patrocínio da Vinícola Salton
e do JPSul.
CONVITES:
Associados
1° lote – de 30/09 a 20/11 de R$ 235,00
2° lote – de 21/11 a 07/12 é de R$ 255,00
Amigo de Associado*
1° lote – de 30/09 a 20/11 de R$ 285,00
2° lote – de 21/11 a 07/12 é de R$ 310,00
* A venda é presencial juntamente com o Associado
(limite de dois ingressos por matrícula do titular).
Não Associados
1° lote – de 30/09 a 20/11 de R$ 320,00
2° lote – de 21/11 a 07/12 é de R$ 345,00
Traje: Esporte – branco ou prata.

aabbportoalegre.com.br

CARDÁPIO:
CANAPÉS
• Barquete de camarão
• Queijo brie no pão de sete grãos
• Roast beef com aspargos
• Stick de presunto parma
• Cogumelos recheados com gorgonzola
ILHA DE SALADAS
• Salada caprese
• Ceviche vegano (com palmito pupunha)
• Salada de salmão com manga e pepino
• Mesclum de verdes, figos grelhados ao mel, crisp de
presunto parma e castanhas de caju
• Quinoa vermelha, ervilha torta, cogumelos
e flor de lótus ao molho asiático
ILHA DE PRATOS QUENTES
• Arroz com amêndoas laminadas
• Filé ao molho marsala e gruyere gratinado
• Salmão grelhado e molho de alcaparras
• Camarão ao molho de espumante
• Mousseline de duas batatas
• Legumes grelhados (aspargos verdes, berinjela, endívia, cenoura)
SOBREMESA
• Cheesecake de creme brulé
LANCHE DA MADRUGADA
• Salada de frutas com sorvete de creme
• Batata frita
BEBIDAS
• Água mineral
• Refrigerante
• Cerveja Budweiser
• Espumante Salton Brut e Moscatel
• Mesa de Café com petit fours

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS COM DIVERSAS
ATIVIDADES
As crianças que visitaram o Clube no dia 05 de outubro se
encantaram com uma linda decoração de balões com esculturas,
como a árvore com bichinhos, sorvete e pirulito gigante e flores de
todos os tipos. A Festa do Dia das Crianças contou com distribuição
de balões personalizados com o tema da festa e diversas atividades
para alegrar quem passou pelo Ginásio da AABB.
A Cover & Kids animou os pequenos com brincadeiras, show de
mágica, Espaço Kids, piscina de bolinhas e oficina de slime, além
da bibliotequinha com livros infantojuvenis.
As crianças colocaram a mão na massa nas oficinas Confraria dos
Pequenos e Fazendo Arte. A primeira contou com a participação dos
confrades da Confraria de Gourmet's AABB, Schaiane Bavaresco e
Alexandre Barreto, que ensinaram como confeitar brigadeiros e
cupcakes. Já a oficina Fazendo Arte teve a participação das artistas
do Grupo de Artes AABB, Jaqueline Noleto e Nelly Brusque, que
ajudaram as crianças a fazerem esculturas em argila.

Enquanto o público conferia a apresentação da Invernada
Juvenil Laços da Querência, com coordenação dos professores
Thiago Ilhescas e Isabel Oliveira, o GCG Rancho Posteiro servia
chimarrão para quem quisesse apreciar a bebida tradicional,
no Recanto do Mate. Outro destaque foram os brinquedos
infláveis Tobogã e Castelo Pula-Pula, que tiveram uma grande
movimentação da criançada.
A praça de alimentação contou com pancho, hambúrguer,
salada de frutas, sucos naturais, refrigerante, chope artesanal,
bolo no pote, brigadeiro, trufa na colher, brownie de chocolate,
palha italiana, espetinhos de carne e frango e pipocas doces,
recheadas e salgadas.
No total, foram arrecadados 75 kg de alimentos não
perecíveis, que serão doados para o Grupo Bem-Me-Quer. O
evento contou com o apoio da Fruki e patrocínio da Achieve
Languages.

APOIO:

PATROCÍNIO:
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DESTAQUE - GRUPO BEM-ME-QUER

Eliane Regina Sperotto e Marlene Albuquerque Zasso

Iara Assis Brasil e Maria do Horto Bastiani

Leda Rossi Moraes e Ana Maria Rodolphi

Maria Ines Duarte e Neuza Conte Weiler

Marilda Brum Silveira, Vania Maria Marcant e Lila Souza Poester

Sandra Mabel e Marilene de Moura Coelho

Vera Piccoli de Melo e Rubia Jung

Marilia Castro Alves e Suzana Leal
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DESTAQUE - EVENTOS ESPORTIVOS

Janaina Tentardini e Raquel Temp

Juliana Vallandro e Karine Vanteffelen

Lisiane Sampedro e Marcia Justo

Luci Berghahn e Daniela Lima

Luciana Pereira e Ana Carolina Martins

Luiza Zapalowski e Luciana Alves Freitas

Patricia Ramos e Fernanda Barão

Vanessa Caldas e Daniela Montiel

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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ESPORTE
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TORNEIO DE BEACH TENNIS POR
EQUIPES MOVIMENTA O CLUBE
O Torneio de Beach Tennis por equipes
aconteceu nos dias 23 a 26 de setembro
nas quadras de areia do Clube. O evento
contou com 60 competidores, que foram
divididos em 6 equipes. Na final, 4 equipes
se classificaram e realizaram o cruzamento
olímpico.
A equipe campeã foi do Alexandre
Trarbach, Ana Gastmann, Macelo Di Luca,
Daniela Montiel, Althyeri Guimarães, Vitor
Velasques, Patricia Ramos, Karine Teffelen,
Natalia Francis e Tatiana Machado. E
a equipe vice-campeã foi do Taiguara
Macedo, Paulo Cesar Tinga, Maristela
Nedel, Gisele Nieslak, Karin Zonta,
Luciana Freitas, Volnei Zapalowski, Lisiane
Sampedro, Tonico Schaan, Ursula Neves.

OUTUBRO ROSA DE BEACH TENNIS DÁ
SHOW DE CONSCIENTIZAÇÃO
Nos dias 21 a 24 de outubro, aconteceu o Outubro Rosa de Beach
Tennis nas quadras de areia do Clube. O evento contou com 54
atletas, que vestiram o rosa para conscientizar sobre a campanha de
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
Confira os resultados: Equipe Campeã Mamografia – Simone Klein,
Ana Carolina Braga, Daniela Montiel, Cristiane Roque, Andrea
Engrazia, Alessandra Beber, Juliana Valandro, Carmem Igneis,
Lidiane Velasques.
Equipe Vice-Campeã Campanha – Patrícia Ramos, Vanessa Caldas,
Fernanda Barão, Gisele Cieslak, Valéria Komeroski, Lisiane
Sampedro, Rita Pacheco, Gislaine Bernardo, Palma Orofino.
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JUDÔ PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
O Judô é uma arte marcial criada no Japão, pelo Prof. Jigoro Kano,
com o objetivo de criar o hábito de práticas saudáveis em um
ambiente agradável. A essência do Judô está na disciplina, no
respeito, no desenvolvimento físico e moral do praticante.
Os benefícios da prática do Judô são o fortalecimento do corpo,
controle muscular, aperfeiçoamento do reflexo, desenvolvimento
do raciocínio, equilíbrio mental, reforço do caráter e da moral,
fortalecimento da autoconfiança e respeito aos companheiros.
Confira as turmas e os horários oferecidos na AABB:

Dias

Horário

Turmas

Terças e Quintas

9h30min

6 a 14 anos

Terças e Quintas

10h15min

3 a 5 anos

Terças e Quintas

18h15min

6 a 14 anos

Terças e Quintas

19h15min

Adulto

KRAV MAGA: APRENDA DEFESA PESSOAL NA AABB
O Krav Maga é uma arte de defesa
pessoal desenvolvida em Israel, na
década de 1940, por Imi Lichtenfeld.
A modalidade chegou ao Brasil em
1990, pelo israelense Grão-Mestre Kobi
Lichtenstein, que hoje dirige a Federação
Sul-Americana de Krav Maga (FSAKM). O
método de prática e de ensino da FSAKM
é o mesmo criado por Imi Lichtenfeld e
utilizado em Israel.
Com um treinamento adequado,
qualquer pessoa pode se defender de
um ou mais agressores, armados ou não,
usando técnicas simples e eficazes. O
Krav Maga melhora o condicionamento
físico, aumenta a autoestima, alivia
o estresse e emagrece. Além disso, o
treinamento orientado por instrutores
qualificados transmite aos praticantes as
diversas possibilidades de defesa.
A modalidade contribui para que o
praticante aprenda a explorar o melhor
de si, superando medos, obstáculos
físicos e mentais e se tornando uma
pessoa melhor em todos os sentidos.

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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ESPORTE
46ª JESAB MOVIMENTA O CLUBE
esporte@aabbportoalegre.com.br

A 46ª JESAB 2019 – Jornada Esportiva Estadual de AABB foi
realizada em Porto Alegre, nos dias 27 a 29 de setembro. As
modalidades disputadas foram Futebol Minicampo Adulto,
Máster e Supermáster, Futsal, Vôlei de Areia Feminino, Masculino
e 4x4 Misto, Futevôlei, Sinuca, Vôlei Masculino, Videogame – FIFA
2019, Bocha, Xadrez, Vôlei Feminino, Tênis Simples e Tênis de
Mesa Feminino e Masculino.
Foram mais de 900 atletas, associados de 47 AABBs. O evento
tem o objetivo de integrar AABBs, comunidades, associados
e familiares, melhorar a qualidade de vida, elevar o nível
motivacional e estimular a prática desportiva amadora e
recreativa. Confira os atletas da AABB Porto Alegre que se
destacaram na JESAB:
FUTEVÔLEI LIVRE | Masculino:
2º Porto Alegre – Felipe Flores Coutinho e Guilherme Ughini Nedel
TÊNIS SIMPLES LIVRE | Feminino:
1º Porto Alegre – Fernanda da Fontoura Oliveira
2º Porto Alegre – Miriam da Fontoura Oliveira
TÊNIS DE MESA LIVRE | Feminino:
1º Porto Alegre – Larissa Martins Nunes Teixeira
XADREZ:
1º Porto Alegre – Alice Lachmann Rovira
2º Porto Alegre – Luiz Ney Menna Barreto

Confira
mais fotos
no site:
aabbportoalegre.com.br
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SEGUNDA EDIÇÃO DO TORNEIO DE BASQUETE 3X3
A AABB Porto Alegre fará a segunda
edição do Torneio de Basquete 3x3,
no Ginásio de Esportes do Clube. A
competição será no dia 23 de novembro,
das 14h às 16h, para crianças de 9 a 12
anos e, a partir das 16h, maiores de 13
anos. As inscrições podem ser feitas pelo
site até o dia 22 de novembro. O valor da
inscrição é de R$ 20,00. Mais informações
pelo telefone (51) 3243.1000.

Conte com a Assistência Gestante que a
parceria do

e AABB

Porto Alegre traz a seus associados.
Assistência Emergencial para Gestante:
Garante o transporte* emergencial da
gestante ao hospital mais próximo.

Saiba mais em www.aabbportoalegre.com.br
ou se preferir, ligue 0800 729 0400 e informe
ser associado AABB Porto Alegre
* Para mais informações sobre as condições contratuais do produto,
garantias, limites, exclusões, lista dos parceiros e serviços oferecidos,
regras
28 de utilização das assistências e o manual dos serviços acesse:
www.bbseguros.com.br. Ao acionar a seguradora, um táxi terrestre
realizará o transporte da gestante até o hospital ou local por ela indicado.

Parceria
com o

BB

aabbportoalegre.com.br

PERFIL

ricardo luis junqueira: ele vive a aabb!
Nesta edição da AABB em Revista, conversamos com um
associado que está sempre presente nas atividades do Clube.
Ricardo Luis Perrone Junqueira, 51 anos, pratica esportes,
participa dos eventos culturais e sociais, é voluntário no
Programa AABB Comunidade e ainda tem tempo para curtir o
pôr do sol na beira da piscina.

AABB Porto Alegre – Há quanto tempo você é associado do
Clube?
Sou associado da AABB há mais de 10 anos.
AABB – Como começou a sua relação com a AABB?
Fui jogar futebol várias vezes com a equipe de competição da
AABB e comecei a conhecer as atividades do Clube, e dentre
elas, o AABB Kids. Acabei me associando para o meu filho poder
começar a usufruir.
AABB – Como você e sua família utilizam a estrutura do Clube?
Costumo dizer que usamos o Clube como o pátio da nossa casa.
Aqui, pratico os meus esportes, fiz uma boa parte das minhas
amizades, tomo meu chimarrão no final das tardes, fazemos
as atividades culturais, enfim, muitas vezes falta tempo para
participar de tudo.
AABB – Quais esportes pratica? Desde quando?
Pratico futebol, beach tennis, academia e pilates desde que me
associei.

AABB – Quais foram os momentos mais marcantes vivenciados
no Clube?
Um dos primeiros eventos do Garden Party que participei, teve
fogos de artificio. Foi inesquecível! E outro foi o Mérito Esportivo,
era um evento estonteante, onde eram homenageados alguns
atletas da AABB e do esporte do RS.
AABB – Como vê o crescimento da Associação?
Todo o crescimento é positivo e necessário, pois, desta forma,
tem condições de melhorar e ofertar aos seus associados mais
opções de usufruir o Clube.
AABB – Dê algumas dicas para os associados aproveitarem
ainda mais a AABB.
Venham para o Clube, pratiquem mais esportes, inclusive a saúde
agradece (risos). Venham conhecer as opções de alimentação.
Participem mais dos eventos sociais, venham retirar livros e filmes
na biblioteca, procurem saber mais sobre as ações sociais do
Clube com as crianças carentes do Programa AABB Comunidade.
A sala de sinuca é muito bem estruturada. Participem do que
acontece na AABB.

AABB – Participa dos eventos sociais e culturais? Quais? Tem
algum que você não perde por nada?
Participo do Queijos e Vinhos, Festa Junina, Festa dos Namorados,
Festa de Natal, eventos esportivos. O evento que não deixo de
participar é o Garden Party.

Todo o crescimento é positivo
e necessário, pois, desta
forma, tem condições de
melhorar e ofertar aos seus
associados mais opções de
usufruir o Clube.
/aabb.portoalegre
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ALMOÇO
BENEFICENTE
DO GRUPO
BEM-ME-QUER
Em comemoração aos 23 anos do Grupo
Bem-Me-Quer da AABB Porto Alegre,
as integrantes do grupo realizaram o
Almoço Beneficente. A ação aconteceu
no dia 22 de outubro, no Salão Pôr do
Sol. O cardápio foi uma deliciosa Paella
gaudéria e vegetariana, saladas e buffet
de sobremesas. O valor arrecadado será
doado para as instituições assistidas pelo
Bem-Me-Quer.

FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS ENCANTA EDUCANDOS
DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE
No dia 09 de outubro, as crianças e
os adolescentes do Programa AABB
Comunidade foram recebidos na AABB/
ASBAC com uma linda Festa do Dia das
Crianças. O dia estava perfeito para os
educandos poderem aproveitar o dia
de integração com momentos lúdicos
e de muito divertimento. Com muitas
brincadeiras, música e alegria, a festa
contou com brinquedos infláveis e jogos
virtuais.
Na praça de alimentação foram servidos
cachorro-quente, refrigerante, bolo
de chocolate, pipoca e torta especial
de coco. Além disso, os pequenos se
deliciaram com uma mesa de guloseimas
repleta de doces.
O evento foi realizado com a parceria dos
colaboradores da AABB, da High Jump,
que cedeu os brinquedos, e da Play
Sonorização, que animou a festa com
músicas que as crianças adoram.
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EXCURSÃO A LIVRAMENTO COM MUITA DESCONTRAÇÃO
A excursão para Livramento/Rivera aconteceu nos dias 03 a 05
de outubro. Ao todo, foram 52 pessoas, entre associados e não
associados, que aproveitaram as duas diárias, em apartamentos
Standard Superior luxo, com café da manhã. No dia 04 de outubro, foi
oferecido um Jantar de Confraternização no Salão Florence do Hotel.
A atração da noite foi o tecladista Darci Ribeiro e o Show de Tango. A
excursão foi realizada pela La Amistad.

ALMOÇO DE NATAL DOS APOSENTADOS
No dia 05 de dezembro, com início às 13h,
no Salão Pôr do Sol do Clube acontecerá
o Almoço de Natal dos Aposentados. O
evento, que irá encerrar a programação de
2019 do Departamento de Aposentados, é
uma confraternização animada de amigos
que realizaram muitos passeios, festas e
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atividades juntos ao longo do ano e conta
com o patrocínio da Escute Bem Aparelhos
Auditivos, Cooperforte e apoio da Vera
Machado Turismo.
Os convites para o almoço podem ser
adquiridos na Central de Relacionamento
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PATROCÍNIO:

do Clube. No dia da confraternização,
será vendido Chope Brahma 500 ml por
R$ 2,50, e água e refrigerantes estarão
liberados. O cardápio terá Paella, saladas e
sobremesa. Mais informações pela Central
de Relacionamento através do telefone
(51) 3243-1000.
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DIA DE QUALIDADE DE VIDA NO
CALÇADÃO DE IPANEMA
Pensando no bem-estar de seus associados
e da comunidade, a AABB Porto Alegre
promoverá, no dia 30 de novembro, mais
uma edição do “Dia da Qualidade de
Vida”. O evento irá acontecer no Calçadão
de Ipanema, próximo ao banco dos
namorados, das 10h às 13h.
Haverá diversas atividades ao ar livre,
como aferição de pressão, teste de glicose,
massoterapia, cálculo de IMC, clube de
corrida, distribuição de brindes, oficina
de Beach Tennis e Aulão de Ritmos. Todos
os serviços são gratuitos e abertos ao
público. Não fique de fora dessa! Apoio:
Achieve Languages, Fisiogin, Garupa,
Farmácias Panvel e Smam – Prefeitura
de Porto Alegre. Mais informações: (51)
3243.1000.
*Em caso de mau tempo, o evento será
cancelado.

32

aabbportoalegre.com.br

esporte@aabbportoalegre.com.br

GERAL

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre

33

aabbportoalegre.com.br

rs@cesabb.com.br

CESABB

AABB NOVA PRATA CELEBRA ANIVERSÁRIO DA CIDADE
COM ENCONTRO ESTADUAL DE COROS
O último 31 de agosto foi mais uma data especial para a AABB
Nova Prata, o município e o Sistema AABB do RS.

Santa Cruz do Sul; Coral Canto Livre da AABB São Luiz Gonzaga,
Coral AABB Nova Prata e Coral Amigos da AABB Canoas.

Com a presença de 13 grupos do Estado, a AABB, em parceria
com o poder municipal, realizou o XVII Encontro de Coros das
AABBs do Rio Grande do Sul, dentro da programação dos 95 anos
de emancipação política da "Capital Nacional do Basalto".

Vários estilos musicais pautaram as apresentações, indo da
música clássica ao cancioneiro regional, passando pela música
internacional, popular brasileira, gaúcha e italiana, agradando o
público estimado em 500 pessoas. O Coral Nova Prata Canarinhos,
formado por crianças da cidade, teve uma participação destacada,
apresentando um belíssimo show aos espectadores.

O evento foi realizado no Ginásio Municipal Alcides Tarasconi
(Santa Cruz) e teve a participação de mais de 380 coralistas.
Estiveram presentes: Coral Vozes do Prado de Antônio Prado,
Coral Vida e Canto da AABB Encantado; Coral FENABB de
Sobradinho; Coral FENABB Vozes do Vacacaí da AABB Restinga
Seca; Coral AABB Taquari; Coral AABB Porto Alegre; Coral AABB
de São Leopoldo; Coral Voz das Missões da AABB de Santo
Ângelo; Coral Giuseppe Verdi da AABB Santa Maria; Coral AABB
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Mais uma vez, o apoio da FENABB e o incentivo do CESABB-RS,
juntamente com o Sistema AABB, foram fundamentais para a
realização e o sucesso do evento.
A AABB Canoas realizará o XVIII Encontro de Coros, cuja data está
definida para 24 de outubro de 2020.
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