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Ainda estamos em um cenário alterado, diferente. Mas continuamos
tomando todos os cuidados necessários para garantir a segurança
de nossos associados e frequentadores. A expectativa de novas
liberações a cada semana é uma constante. E assim vamos nos
adaptando e reinventando.
Nesta edição especial de setembro/outubro da AABB em Revista,
compartilhamos o que está acontecendo na alterada rotina
abebeana. Através de algumas ações, planejadas de acordo com
as regulamentações das autoridades e permissões de cada período,
testemunhamos sorrisos, gestos e demonstrações de carinho que a
distância até então não permitia acontecer.
Aos poucos volta a se estabelecer um cotidiano mais próximo do
que estávamos habituados: os economatos estão atendendo ao
público novamente, a academia teve seu horário e dias incrementados,
a biblioteca reabriu parcialmente, algumas atividades e espaços
esportivos foram ampliados para prática. Nosso convívio dentro
do Clube recebe mais "liberação", mas nunca esquecendo os cuidados
básicos: máscara e distanciamento dentro dos regramentos. Assim,
aproveito para ressaltar a extrema importância de utilizar a
máscara e apresentar a carteira social para acessar o Clube.
Contamos com a sua colaboração para vencer este cenário desafiador
e retornar aos dias amplos de confraternização.
Ainda não temos uma previsão de quando tudo voltará “ao normal”,
mas temos a certeza que isso acontecerá, e queremos que seja breve
pois a saudade é enorme e a alegria de estarmos juntos e comemorarmos
novamente será tamanha.
Boa leitura!
Renato Innig Zimmermann
Presidente - AABB Porto Alegre

DIRETORIA
Conselho de Administração

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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UM CANTINHO NOVO PARA AS CRIANÇAS
Os pequeno abebeanos têm um motivo para comemorar, já que
a Pracinha do Clube está passando por uma reforma. O local será
reformulado e ganhará uma nova cara. O espaço contará com a
restauração do piso e das pedras. Foram adquiridos novos brinquedos, entre eles escorregador e balanços. Tudo isso nas normas da ABNT de segurança. A previsão de conclusão da obra é
para o final do mês de novembro.

ESTACIONAMENTO RECEBE MELHORIAS
Os associados que estão frequentando o Clube já devem ter
notado algumas melhorias que a AABB realizou durante a
pandemia. Há vários locais que receberam reformas, manutenção
e cuidados. É o caso da nova rampa do estacionamento que
ficou mais bonita e abriu o 2º pavimento, dando acesso do
estacionamento para a Chácara. O local ganhou mais iluminação,
deixando o ambiente mais limpo e agradável.

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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atendimento@aabbportoalegre.com.br

ECONOMATOS VOLTAM COM O ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Boa notícia para quem frequenta a AABB, o Restaurante Barcelos e as Lancherias Santa História e
Pôr do Sol retornaram com os atendimentos presenciais no Clube. É importante ressaltar que todas as
medidas de segurança abaixo estão sendo tomadas. Confira os horários de funcionamento:

RESTAURANTE BARCELOS:
Buffet com proteção salivar acrílica;
Álcool gel na entrada do restaurante
e em todas as mesas;
Salão com capacidade de 30%;
Mesas com distanciamento de 2 metros;
Todos os funcionários equipados com EPI;
Disponibilização de luvas descartáveis.
Horário:
Segunda a sábado, das 11h às 14h30min.

LANCHERIA SANTA HISTÓRIA:
Atendimento pela parte externa;
Mesas com distanciamento dispostas
no deck e ao redor da piscina;
Produção somente de lanches rápidos;
Todos os funcionários equipados com EPI.
Horários:
Sábados e Domingos, das 11h às 19h;
Segundas, fechado;
Terças e Quintas, das 11h às 19h;
Quartas e Sextas, das 12h às 19h.

LANCHERIA PÔR DO SOL:

Mesas com distanciamento dispostas
na parte externa da Academia;
Dispenser com álcool gel;
Todos os funcionários equipados
com EPI.
Horário:

Segunda a sexta, das 8h às 20h.
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SEMANA CULTURAL
ONLINE FOI UM SUCESSO
A gente prometeu que mesmo estando longe fisicamente
estaríamos juntos e, para diminuir a distância e amenizar a
saudade, o Clube promoveu, no mês de setembro, a edição
virtual da sua Semana Cultural. A programação contou com
diferentes atrações culturais diárias e obteve um alcance total
de 26.206 pessoas durante a semana.
O evento ofereceu uma proposta totalmente virtual, transmitido
integralmente pela página oficial do facebook da AABB.
A abertura aconteceu no dia 31 de agosto com o Encontro de
Coros, que contou com a participação dos corais AABB Porto Alegre,
Nossa Voz e Sogipa. As transmissões via vídeo foram produzidas
pelos regentes dos coros e compartilhadas na rede social.
O Encontro com o Autor Airton Ortiz aconteceu no dia 01 de
setembro. O jornalista tem um currículo extenso, com a publicação de 23 obras e diferentes prêmios ao longo da carreira. Os
livros “Na estrada do Everest”, “Pelos caminhos do Tibete”,
“Havana” e “Jerusalém” foram todos finalistas do Prêmio Açorianos de Literatura. Já “Expresso para a Índia” ganhou o prêmio

Euclides da Cunha, da União Brasileira de Escritores, como Livro
do Ano, e os livros “Travessia da Amazônia”, “Havana”, “Aqui há
um longe imenso” e “Jerusalém” ganharam o prêmio Livro do
Ano da Associação Gaúcha de Escritores.
As exposições ocorreram no dia 02 de setembro. E contou com
três olhares diferentes: a primeira foi do Grupo de Arte com
o tema “Um novo mundo é possível”; Já a Exposição Infantil
integrou obras enviadas pelas crianças associadas com o tema
“Um novo mundo é possível”; E por fim, a Exposição Pró-Memória
teve trabalhos produzidos pelos associados dos integrantes do
Clube da Leitura e do Grupo de Artes.
Para encerrar a programação, no dia 04 de setembro, a Tertúlia
Nativista Beneficente transmitida pelo facebook da AABB reuniu
de forma online diferentes artistas. Com apresentação de Celso Carlucci, a Live contou com a participação de Adriano Lima,
Antonyo Rycardo, Daniel Torres, Fátima Gimenez, Leo Almeida,
Lucio Dorfman, Marcello Caminha, Maurício Marques, Maurício
Barcellos, Nenito Sarturi, Wilson Paim, Marco Aurélio Vasconcellos e Os Posteiros, com participação de Alejandro Brittes.

:: MAIS CONTEÚDOS ::

APOIO:

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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BIBLIOTECA DA AABB
REABRE PARCIALMENTE
Temos uma boa notícia para os amantes
da literatura, a Biblioteca Eduardo
Haute reabriu parcialmente desde o
início de outubro, das 9h às 12h e das
13h às 16h. O empréstimo de livros e
dvds funciona no sistema de pegue
e leve (take away), através de agendamento prévio pelo telefone: (51)
3243.1064 ou por e-mail: biblioteca@
aabbportoalegre.com.br. Para a retirada do item deve ser marcado dia e
hora. Caso o associado não compareça
para a retirada, o objeto ficará disponível para nova reserva. Lembrando
que não é permitida a permanência
no local e que o uso de máscara é
indispensável durante o atendimento.

Já as renovações podem ser feitas
através do site: http://www.aabbportoalegre.com.br/biblioteca.php.
E
as devoluções devem ser realizadas
exclusivamente na Biblioteca. Se a
mesma estiver fechada (após o horário
de atendimento) a devolução pode ser
realizada na “Caixa de Devoluções”,
localizada no saguão da sede (próximo
ao caixa eletrônico). Ao retornarem, os
itens emprestados passam por limpeza
externa com álcool etílico 70% e ficam
em “quarentena” no período mínimo
de 3 (três) dias, tempo este que estarão
indisponíveis para retirada.

Local provisório até que a obra seja finalizada na biblioteca.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ABERTURA PARCIAL):
Segunda a sexta-feira: 9h às 12h - 13h às 16h
Fone: (51) 3243-1064

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES EM LIVROS

Rafael Guimaraens
O espião que
aprendeu a ler

Lisana Bertusso
Monalisa no
retrovisor

James McKean
Quattrocento

Charles Baudelaire
As flores do mal

Gonçalo Ferraz
Compras do mês

Hugh Howey
Legado

Nora Roberts
O lado oculto

James Patterson
Zoo

Daniel Silva
O desertor

Fátima Farias
Mel e dendê

Suzana Bins
O squonk da
Antônia

Márcia do Canto
Acho chato
e ponto

DEMAIS AQUISIÇÕES

AVISO

LIVROS

CAIXA DE DEVOLUÇÃO

Sharyn November (Org.) - Firebirds soaring
Marino Boeira - Tudo pode acontecer no ônibus Serraria
Jandiro Adriano Koch - Babá
Plauto Faraco de Azevedo - Neoliberalismo

Em outubro iniciou a “Caixa de Devolução”! Através dela
é possível realizar devoluções mesmo que a Biblioteca
esteja fechada. Após o horário de atendimento, a caixa fica
posicionada no saguão do térreo, onde você pode efetuar a
sua devolução com comodidade. Utilize esse novo serviço!

Paulo César Teixeira - Rua da Margem
Susana Vernieri - O mapa da República
Laura Dutra - Alexandra virou um livro
Fabrício Limberger - Doces espelhos
Mara Reichert - Fractais no café
Rafael Escobar - Incerto sim
Daniel Silva – Anjo caído

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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MODO DE PREPARO:
Cebola piquet: Use os cravos para fixar
a folha de louro na cebola.
Fonduta: Em uma panela média acrescente
o leite, e a cebola piquet. Deixe ferver em
fogo médio por 10 minutos para aromatizar
o leite.
Em outra panela acrescente a manteiga e
deixe derreter em fogo baixo, adicione a
farinha e misture bem até obter um creme homogêneo. Assim que o leite ferver,
retire a cebola com o louro e os cravos.
Leve o leite aromatizado à panela com a
manteiga, mexa bem com o batedor (fouet), até obter um molho liso e consistente.
Deixe cozinhar uns 20 minutos. Após esse
tempo, adicione os queijos e deixe derreter.
Tempere a gosto com sal, pimenta e noz
moscada. Reserve para servir.
Espaguete: Em uma panela com água
fervente e sal, cozinhe o espaguete al dente.
Reserve para servir.

ARIKA MESSA PREPAROU
UMA RECEITA MARAVILHOSA
NA LIVE DO CLUBE
A AABB Porto Alegre realizou no dia 14
de setembro mais uma Live gastronômica
pelo Instagram do Clube. A convidada foi
a Chef Arika Messa, que preparou um Filé
Fonduta de Queijo. A receita, que conta
com muito queijo e deixou todos com
água na boca, está disponível abaixo.
Além disso, foram sorteadas duas cestas
de Queijos e Vinhos para quem acertasse
o ingrediente secreto utilizado pela Chef
durante a transmissão. As ganhadoras
foram as abebeanas Maria Valeria e
Magda Brazil. Também foi sorteada uma
cesta entre todos os associados regulares
no quadro social. E a sortuda foi a abebeana Marina Chaves. Agradecemos a todos
pela participação! Fique ligado em nossas redes sociais para acompanhar tudo o
que está rolando na AABB Porto Alegre.

FILÉ FONDUTA DE QUEIJOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 peça de filé mignon
500g de espaguete artesanal
1 litro de leite
2 folhas de louro
1 cebola (média)
3 cravos
70g de manteiga
150g de farinha
200g creme de leite fresco
QB Pimenta preta
QB Noz moscada
2 dentes de alho
Sal a gosto
250g de gorgonzola
100g de queijo suíço (gruyere ou/e menthal)
100g de parmesão
250g de mussarela de búfala ou burrata
Tomilho e alecrim
Ceboletti e flores para decorar

Filé: Em uma frigideira bem quente, grelhe
os medalhões de filé, com a manteiga
aromatizada com alho esmagado e as
ervas. Sirva ao ponto.
Montagem: Em uma frigideira coloque a
fonduta e o espaguete. Polvilhe cebolleti.
Em um prato de cerâmica disponha o
espaguete com molho e ao lado o filé.
Decore com flores e ervas picadas.

Magda Brazil

Maria Valeria

Marina Chaves
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GERAL
#AABBCOMVOCÊ NO POA DRIVE IN SHOW
Para reconhecer os abebeanos que continuaram apoiando a
AABB Porto Alegre nestes tempos difíceis, o Clube sorteou
diversos ingressos para o Poa Drive In Show.
O primeiro sorteio realizado foi no dia 26 de agosto para as
apresentações do Grupo Tholl e Noite do Rock com Nei Van
Soria e Rosa Tattooada. Os shows ocorreram no dia 29 de agosto.
Estavam aptos a concorrer os associados que estavam regulares
no quadro social abebeano. A ação aconteceu de duas formas
diferentes, ampliando as possibilidades de participação. Foram
cinco ingressos via meu Clube e três ingressos pelo Instagram da
AABB. Para participar bastava marcar o perfil oficial do Clube
@aabbportoalegre e utilizar a #AABBCOMVOCÊ.

Confira alguns dos registros
enviados pelos abebeanos:

Os ganhadores foram:
MEU CLUBE
- Grupo Tholl:
Marta Carbonell da Fontoura
Sandra Rejane Celestino dos Santos
- Noite do Rock:
Matheus Linck Bassani
Roberto Lubianca Kohem
Reginaldo Freitas da Silva
INSTAGRAM
- Noite do Rock:
Pyetra Rosa Schreiner
Lisandra Moure Duarte
Sara Moreira de Abreu
Já no dia 16 de setembro, a Diretoria do Clube realizou o
segundo sorteio com 14 ingressos (12 pelo Meu Clube e dois
pelo Instagram) para o Guri de Uruguaiana. A apresentação foi
no dia 19 de setembro.
Abebeanos sorteados:
MEU CLUBE
Marilda Caon Hansen
Luis Antonio Resende Muniz
João Ricardo Vidal
Marco Aurélio Lages De Quadros
Cristiano Minuzzo Marin
Ricardo Ribeiro Magalhães
Berenice Carbonel Da Fontoura
Luana Claudia Jacoby Silveira
Marcelo Coelho Niedersberg
Roberto Schroeder
Jose Afonso Nedel
Rozeema Falcão Gonzales
INSTAGRAM
Sara Moreira de Abreu
Lucas Mog Sanhudo
Continue ligado em nossos canais oficiais de comunicação,
pois novos sorteios serão realizados!

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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CAPA

FIQUE INFORMADO SOBRE AS LIBERAÇÕE
A AABB retomou algumas atividades de acordo com as normas
e restrições emitidas pelos Decretos Municipais. Lembrando
que todas as atividades têm os protocolos próprios para a
execução, em observação ao protocolo geral do Clube. É
extremamente importante o uso da mascara e apresentação
da carteira social na entrada da Associação.

O procedimento de agendamento permanece sendo pelo site
aabbportoalegre.com.br, através do Meu Clube, em Marque
Quadras ou Marque Raias. Veja abaixo os procedimentos
adotados para cada modalidade.

Confira os procedimentos e atividades.

Bocha: segunda a sexta-feira, das 10h às 18h (lista disponível

A marcação das quadras é de uso exclusivo dos associados e
seus dependentes, salvo quando da necessidade de utilização
das mesmas durante torneios sediados pelo Clube.

Dança de Salão: para garantir a segurança de todos, além

Estão liberadas as seguintes atividades:
na recepção da Academia);
dos protocolos adotados, estão autorizados a participar somente
casais ou coabitantes. As aulas acontecem no Salão Pôr do Sol.

Campo de Futebol (1 e 2), Ginásio (1 e 2): permitida a prática
de esportes individuais e coletivos, com restrição ao
número de usuários simultâneos e intervalo entre
reservas de no mínimo uma hora;

- Basquete: 12 por turma
- Futebol de campo: 16 por turma
- Futsal: 12 por turma
- Patinação: 12 por turma
- Vôlei: 12 por turma
Ginástica Artística: o espaço está com capacidade reduzida
para 50%, podendo ser atendidos no máximo 6 alunos. As
turmas e horários são marcadas diretamente na Central de
Relacionamento e só será permitida a permanência durante
a aula. É obrigatório o uso de máscara cobrindo nariz e boca.

Mini Quadra/Futmesa e Pracinhas: uso livre com observância ao teto de ocupação concomitante.
Krav Maga: o espaço está com capacidade reduzida para
50%, podendo ser atendidos no máximo 6 alunos. Permitida
a permanência somente durante a aula.
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ES DAS ATIVIDADES E DOS ESPAÇOS
Pátio do Clube: liberada a utilização do mobiliário, inclusive das espreguiçadeiras,
no layout definido pela administração.

Remo: a atividade é individual, apenas nos dias úteis, das 07h às 16h. A utilização
dos equipamentos (barcos e aparelho de remo) também é individual.

Sinuca: com redução de 50% na oferta de mesas. Apenas duas mesas estão disponíveis para as partidas, com no máximo dois jogadores por mesa. O tempo de
permanência de uma mesma dupla é de 50 minutos. Obrigatório o registro do nome
dos jogadores na planilha de controle, disponível na Portaria da AABB. O acesso à
Sala de Sinuca está restrito aos atletas e jogadores inscritos, sendo vedado acompanhantes ou assistência aos jogos.

Quadras de Areia: todos os dias ,das 08h às 21h (tempo de permanência de 1h).
Quadras de Tênis: todos os dias, das 07h30min às 21h (tempo de permanência
de 1h30min). Com até 4 jogadores por turma. As aulas devem ser agendadas
previamente pelo site (Meu Clube), em Marque Quadras. Não terá área de espera
para evitar aglomeração apenas duas mesas e duas cadeiras.
Paredão: com marcação pelo site, apenas uma pessoa por vez. Funciona todos os
dias, das 08h às 21h.

Piscina: todos os dias, das 07h às 20h, disponível para nado, com marcação pelo
site (em Meu Clube), em Marque Raia.
Academia (musculação): o treino é individual, sendo obrigatório o uso de máscara,
cobrindo o nariz e boca, e toalha durante todo o período de treinamento. É
necessário que o praticante higienize os equipamentos após o uso com álcool
líquido dos borrifadores, disponível em todas as áreas de treinamento. Após a
realização da atividade não será permitida a permanência no local. De segunda a
sexta-feira, das 07h às 21h e sábados, das 09h às 13h. Máximo de 25 alunos por
horário (controle por ordem de chegada).
Pilates: atendimento com hora marcada. O aluno deve chegar com antecedência máxima de 10 minutos. Aparelhos e equipamentos de uso serão higienizados
pelo professor entre um horário e outro de aula. De segunda a sexta-feira, das
07h às 18h (marcação na recepção).

Ioga: atendimento com hora marcada e respeitando 16 m² por pessoa. Segunda,
quarta e sexta-feira, às 08h30min e 09h45min.; E terça e quinta-feira, às
19h15min. O aluno deve chegar com antecedência máxima de 10 minutos.
Aparelhos e equipamentos de uso são higienizados pelo aluno.

Espaços de Locação: conferir as normas e procedimentos diretamente na
central de relacionamento.

É importante ressaltar a obrigatoriedade do uso da máscara
nas dependências do Clube e o distanciamento seguro.

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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PERFIL

Um Clube para curtir com a família
Na edição especial da AABB em Revista de outubro, conversamos com a
abebeana Cristiane Silva, mais conhecida como a Cris Silva, jornalista, mãe do
Teteu e atualmente aluna do Beach Tennis. Ela adora curtir o Clube com a família e
contou um pouco sobre os seus dias de lazer. Confira a entrevista:
AABB Porto Alegre – Há quanto tempo você é associado do
Clube?
Sou associada desde 27 de dezembro de 2018.
AABB – Como você e sua família utilizam a estrutura do Clube?
Utilizamos bastante a estrutura da AABB principalmente no
verão. E não utilizamos apenas a piscina, eu faço as aulas de
Beach Tennis. Gostamos de levar o Teteu, meu filho de 2 anos,
para jogar futebol, ir no parquinho, para realmente sair de casa e
deixar ele mais livre, mas com toda a tranquilidade de estar em
um lugar seguro.
AABB – Quais os momentos mais marcantes vivenciados na AABB?
A AABB Porto Alegre é marcante por natureza, além da beleza
natural, a sua excelente infraestrutura se destaca com exuberante
natureza e ótimo ambiente de convívio/ confraternização. No entanto, os momentos mais marcantes foram os eventos familiares de
comemoração de aniversários e formaturas.
AABB – Pratica algum esporte?
Eu pratico Beach Tennis
AABB – Como foi que conheceu o Beach Tennis e o que te fez
querer aprender esse esporte?
Eu sempre acompanhava o Aurélio Mello (professor da escola
da modalidade na AABB). E antes de ser associada da AABB,
passava na frente do Clube e via que tinha uma divulgação da
modalidade. E como sempre tive vontade de fazer a atividade
pelo contato com a areia, pra relaxar, além de ser um esporte que
faz perder calorias. É bem o unir o útil ao agradável. E quando vi
que ele dava aulas na AABB foi mais um incentivo para me tornar
associada.
AABB - Desde quando pratica a modalidade?
Já participou de alguma competição de Beach Tennis? Eu ainda
estou no começo das aulas, então ainda não me sinto preparada
para competir. Mas com certeza com o passar do tempo essa
é a minha ideia, não descarto, por que sou uma pessoa muito
competitiva. Joguei vôlei a minha vida inteira, então futuramente

quem sabe. Até por que no Beach Tennis tem um
grupo muito legal, sempre que vou treinar vejo as gurias... Tem
um pessoal ali muito bacana. Eu acho que além do esporte, fazer
amigos é muito importante.
AABB – Participou de algum evento social ou cultural?
Me associei quando o meu filho era muito pequenininho, o Teteu
tem só dois anos, então ele nasceu e a gente se associou. Passamos
o 2019 com ele em casa e depois veio a pandemia, nós não conseguimos aproveitar muito. Mas já participei da Festa do Dia das
Crianças, que foi bem divertido.
AABB –Qual foi o momento mais marcante vivenciado no Clube?
Uma das coisas bem legais que marca a gente são os dias de
muito calor que gostamos de ir para o Clube passar o dia. Aí vai
toda a família reunida. Eu tenho dois enteados que também são
associados e que só saem da piscina quando estão murchos. E
depois, quando voltam para casa é um banho e cama, por que
eles ficam tão cansados e exaustos, mas também ficam muito felizes. Então eu acho que o momento marcante é quando estamos
todos reunidos aproveitando a AABB.
AABB - Como vê o crescimento da Associação?
Eu estou há pouco tempo na AABB, então talvez eu não tenha
propriedade para falar muito desse crescimento, mas eu tenho
consciência de como o Clube trata os associados. Certamente
o crescimento é inevitável! É um tratamento de muito respeito,
além de ter a segurança, as dependências são sempre muito
limpas e eu acho que isso é inevitável para o crescimento.
AABB - Dê algumas dicas para os associados aproveitarem ainda
mais a AABB.
A dica que eu dou é para que aproveitem mesmo todas as estruturas e eventos, tudo o que é possível dentro da AABB. A gente
viveu os últimos meses tão mais reclusos, tão dentro de casa que
agora faz parte também a gente retomar essa movimentação,
retomar essa nossa vida social num lugar que seja muito seguro
para a gente e que nos dê oportunidade da gente curtir com a
família.

A gente viveu os últimos meses tão mais reclusos, tão dentro de casa que
agora faz parte também a gente retomar essa movimentação, retomar essa
nossa vida social num lugar que seja muito seguro para a gente.
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VOCÊ JÁ VOLTOU
A TREINAR? VENHA
PARA A ACADEMIA
DA AABB!
Com os efeitos da Pandemia do Coronavírus – Covid 19, a academia
do Clube desenvolveu um protocolo de atendimento para garantir
a segurança de todos que utilizarem o espaço. Entre as ações estão
o uso obrigatório de máscara e toalha durante todo o período de
treinamento. Os usuários devem utilizar o tapete higienizador na
entrada da Academia, bem como fazer uso do álcool em gel 70%
para limpeza das mãos. Além disso, higienizar os equipamentos
após o uso com álcool 70% dos borrifadores, recebidos no acesso
da sala de musculação. Fique tranquilo, a gente cuida de todos os
detalhes para garantir um treino seguro!
Muitas opções para você malhar no Clube.
A AABB Porto Alegre disponibiliza uma academia completa com
um espaço totalmente amplo e espaços segmentados para
o bem-estar dos associados. Somente na área de musculação,

uma estrutura com 500m² oferece aparelhos equipados com alta
tecnologia para quem quer se exercitar. Através de um ambiente
envidraçado, as salas de aulas são completamente climatizadas.
O destaque fica por conta da Gaiola de Exercícios funcionais,
que possibilita a realização de diferentes exercícios como um
treinamento aeróbico de força, agilidade e resistência. Além disso,
também conta com Espaço Kids, Espaço Cardio (área de Bikes), sala
de avaliação física, nutricionista, salas de Yoga e Pilates.
Pensando em melhorar a qualidade de vida de seus associados,
o Clube está sempre realizando ações diferenciadas. É o caso
do mês de novembro que está com uma campanha para novos
alunos e para quem vai renovar seus planos com vouchers de
desconto. Mais informações pelos telefones (51) 3243.1000 ou
(51) 99161.9181.

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 de/aabb.portoalegre
utilização das assistências
e o manual dos serviços acesse:
@aabbportoalegre
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
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ATIVIDADES ESPORTIVAS
E OS CUIDADOS
NA PANDEMIA
Os abebeanos que estão retomando suas atividades esportivas devem ficar atentos a importância dos protocolos de
segurança. Sempre lembrando que para acessar o Clube é
necessário apresentar a Carteira social e usar máscara. Faz
parte do procedimento a aferição de temperatura e lembre-se
de utilizar álcool em gel 70% , disposto em vários locais na
AABB. Tapetes sanitizantes estão posicionados nas entradas
dos prédios. Para a circulação dentro da Associação é necessário o uso da máscara, mas é facultativo para banho de sol e
dispensada para a prática de natação, observando sempre as
regras de distanciamento.
Não esqueça de trazer sua garrafinha de água de casa, pois os
bebedouros estão bloqueados para utilização direta, apenas
sendo permitido abastecer o seu recipiente. E sempre que utilizar algum equipamento lembre-se de realizar a higienização
dos mesmos. Outra informação importante é que a utilização
da piscina segue restrita apenas para à pratica esportiva.
Todas as atividades têm seus protocolos para proteger os
associados, mantenha-se informado através de nossos canais
oficiais de comunicação sobre os procedimentos e fique
tranquilo para realizar sua atividade física e curtir a AABB em
segurança.

*Adquira a sua máscara
na Central de Relacionamento.
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GERAL
AABB REALIZOU DRIVE
THRU PARA ARRECADAR
BRINQUEDOS
Sabe aquele brinquedo que está sem uso? Ele pode fazer uma
criança feliz! Pensando nisso, a AABB Porto Alegre realizou um
Drive Thru do Brinquedo em parceria com a Associação Victorino
Fabião Vieira no dia 10 de outubro, no estacionamento do Clube.
A ação contou com a presença da Primeira Dama da Prefeitura
da Capital, Tainá Vidal, que organizou a Campanha do Brinquedo
2020. A campanha, que vai até o dia 25 de dezembro, visa
garantir às crianças em vulnerabilidade o acesso a brinquedos
nas datas do Dia da Criança e Natal.
As doações de outubro foram entregues para as crianças atendidas pelo serviço de acolhimento da Fundação de Assistência
Social e Cidadania (FASC) e pelas instituições parceiras no
Serviço de Fortalecimento de Vínculos Familiares. A Campanha
do Brinquedo 2020 recebeu, até o momento, 3.483 doações.
Destas, já foram distribuídas 1.910 para o Dia da Criança em 16
instituições.

:: MAIS FOTOS ::

O Clube ainda está recebendo doações para o Natal e o ponto de
coleta fica na Portaria. Com o tema Doar é tão simples como um
passe de mágica, a mobilização tem a meta de recolher 30 mil
doações até dezembro. Faça a sua parte e ajude quem precisa!

APOIO:

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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COLUNA DA

ABEBITA
CAÇA AO TESOURO
PARA DIVERTIR
OS PEQUENOS
Para celebrar o dia das crianças, a AABB
Porto Alegre realizou uma Caça ao
Tesouro no dia 17 de outubro. Piratas
invadiram o Clube e a criançada pode
curtir uma aventura cheia de dicas para
desvendar o mistério e encontrar um
tesouro recheado de gostosuras.
A brincadeira foi muito elogiada pelos
participantes que mataram a saudade
e curtiram um dia ensolarado na AABB.
Com agendamento prévio, as famílias
abebeanas tiveram um tempo especial
para descobrir as pistas até o tesouro.
Foram 4 trajetos diferentes para deixar
a caçada mais emocionante. Para encontrar as pistas, os participantes tinham
que responder charadas e resolver desafios. A ação especial premiou as crianças
que participaram do evento.

:: MAIS FOTOS ::

Entre os participantes, o abebeano
Leonardo Argolo Rodrigues aproveitou
para comemorar seu aniversário de uma
forma especial, com direito a parabéns
cantado pela Abebita e colaboradores
do Clube. A Caça ao Tesouro contou com
o apoio da Cover & Kids e da Achieve
Languages.

O aniversariante Leonardo adorou o

evento.

APOIO:
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SEGUROS PARA TODA A VIDA.

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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AABB RECEBE DOAÇÕES
DA DECATHLON
No sábado dia 10 de outubro, a AABB Porto Alegre recebeu a
doação de brinquedos da Decathlon. As arrecadações serão
destinadas às crianças do Programa AABB Comunidade. Entre os
materiais estão bolas, raquetes e jogos.
Ajude você também, o Clube está sempre de portas abertas para
receber doações e novos voluntários. Vale lembrar que toda a ajuda
é bem-vinda! Informações através do telefone (51) 3243.1015.

AABB COMUNIDADE AGUARDA O RETORNO DAS ATIVIDADES
A AABB Porto Alegre mantém há 15 anos o Programa Social
AABB Comunidade, com o auxilio do Poder Público e com a
participação da comunidade abebeana. Em 2019, o Clube investiu
na recuperação das instalações do prédio, mais conhecido como
“Casarão da ASBAC”, onde o AABB Comunidade sempre funcionou,
mas que por problemas estruturais, principalmente em seu telhado,
precisou ser isolado. Assim, durante um período de mais de um
ano, novas e provisórias instalações foram viabilizadas pelo Clube
para a continuidade do atendimento as 200 crianças do Programa.
Ao final de 2019, o prédio foi revitalizado e teve todo o seu
telhado reformado.
Diante da Pandemia em 2020 o Programa AABB Comunidade
precisou interromper suas atividades, mas não ficou sem atuar.
Durante os vários meses, a partir do final de março, o AABB
Comunidade, com o auxilio da AABB e de muitos associados do
Clube através da iniciativa “Abebeano Solidário”, e também
com a ajuda do Grupo Bem Me Quer, distribuiu centenas de
cestas básicas às famílias mais carentes dos alunos atendidos.
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A iniciativa amenizou o momento difícil vivenciado pelas famílias
afetadas pelos prejuízos decorrentes da situação de calamidade
pública.
Segundo determinações já divulgadas pelas secretarias de
educação do Estado e do Município, as escolas estão voltando
parcialmente às aulas presenciais, e a previsão de retorno do
Programa Social AABB Comunidade é para a primeira quinzena
de novembro/2020. Para voltar a atender os educandos o Clube
está seguindo as orientações e protocolos de segurança sanitária
definidos pela área da Educação da Prefeitura de Porto Alegre e
pelo Governo Estadual. Entre as normas estão a redução de alunos
com rodízio nas turmas, aferição da temperatura e álcool em gel.
As crianças e educadores serão recebidos com novas instalações,
mobiliário e equipamentos, em um ambiente mais organizado e
estruturado para a extensão do conhecimento e do lúdico dentro
do Ensino Integral, complementando a atividade escolar.

aabbportoalegre.com.br

Apresentação da
Carteira Social

Uso obrigatório de
máscara

Aferição de
temperatura

Álcool gel 70%
em dispensers

Lave as mãos
com frequência

Utilize os tapetes
higienizadores

Colaboradores equipados
para atendimento seguro

Bebedouros desligados
(traga seu squeeze)

Higienização constante
dos equipamentos

Demarcações
de
/aabb.portoalegre
espaço individual

Eventos suspensos

@aabbportoalegre
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