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Não poderíamos deixar de iniciar o editorial da primeira edição da 
AABB em Revista de 2021 com um apelo de máxima importância. 
Estamos vivendo uma situação de extrema preocupação e cuida-
dos para reduzir a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) 
no Brasil e, principalmente, no Rio Grande do Sul. É o momento de 
redobrarmos a atenção para que o vírus não continue sendo trans-
mitido de forma tão agressiva. E pequenas medidas podem ser fun-
damentais para evitar o contágio.

Através de alguns cuidados simples e essenciais é possível reduzir 
ou evitar o contágio pelo novo coronavírus. Para isso, é essencial 
colocar em prática os hábitos de higiene.  As principais formas de 
contaminação são pelo ar ou por contato pessoal com secreções 
— saliva, tosse e espirro — desconsideração pelo distanciamento 
social, com objetos ou superfícies contaminadas e contato com a 
boca, nariz ou olhos. Daí a importância da higienização adequada 
das mãos. Assim, a melhor ferramenta para evitar a contaminação 
é a utilização da máscara, manter o distanciamento seguro, evitar 
aglomerações e usar e abusar do álcool em gel. Contamos com a 
sua colaboração para vencermos esta batalha e voltarmos a com-
partilhar momentos especiais no Clube.

 A partir deste ano, a AABB Revista passa a ter um novo formato. 
A publicação será virtual, mas também com algumas unidades im-
pressas que estarão disponíveis para retirada no Clube. Dessa for-
ma, garantimos mais agilidade, segurança e conforto para leitura 
do material. Basta você acessar aabbportoalegre.com.br e pronto! 
Continuamos juntos na expectativa de que tudo volte “ao normal” 
o mais rápido possível. Enquanto isso pedimos que você continue se 
cuidando e cuidando dos outros. 

Boa leitura!
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atendimento@aabbportoalegre.com.br
ADMINISTRATIVO

PRACINHA DE CARA NOVA PARA AS CRIANÇAS 
Você sabia que a pracinha do Clube está bem diferente? Depois do espaço passar por uma reforma ge-
ral com direito a uma restauração do piso e das pedras, o local ficou muito bonito. Os pequenos 
poderão aproveitar os novos brinquedos adquiridos, entre eles escorregador e balanços. E não se 
preocupe que tudo isso está nas normas da ABNT de segurança. 

Em função da pandemia, podem ocorrer 
restrições de utilização do espaço. 
Confira o funcionamento do Clube 
em www.aabbportoalegre.com.br.

IMPORTANTE!
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atendimento@aabbportoalegre.com.br
ADMINISTRATIVO

A IMPORTÂNCIA
DA CARTEIRINHA 
A utilização da carteira social dentro do Clube 

é de extrema importância. Ela deverá ser apre-

sentada, obrigatoriamente, na portaria e para 

ter acesso ao estacionamento. Com a carteira 

social, o associado pode ingressar às piscinas 

e também participar das atividades esportivas. 

Lembrando que é necessaria a sua apresenta-

ção para retirada de livros e dvds na biblioteca.

O primeiro fornecimento da carteira social não 

tem custo para o associado, já a segunda via 

possui uma taxa. É importante ressaltar que a 

carteira social é de uso pessoal de cada asso-

ciado e é intransferível. 
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COLUNA DA

ABEBITA
Olá, pessoal! Tudo bem?

Nossa coluna está de volta! Eu tenho tantas coisas para contar, que 
nem sei por onde começar. Quem está retomando suas atividades es-
portivas deve ficar atento à importância dos protocolos de segurança. 
Por exemplo, para acessar o Clube é necessário apresentar a Carteira 
social e usar máscara. Também é importante lembrar que faz parte do 
procedimento a aferição de temperatura. Sempre que precisar utilize 
álcool em gel 70%, disposto em vários locais na AABB e, nas entradas 
dos prédios têm tapetes sanitizantes. 

Lembrando que, para a circulação dentro da Associação é obrigatório 
o uso da máscara, que é dispensada para a prática de natação, observan-
do sempre as regras de distanciamento.

Não se esqueça de trazer sua garrafinha de água de casa, pois os bebe-
douros estão bloqueados para utilização direta, apenas sendo permitido 
abastecer o seu recipiente. E sempre que utilizar algum equipamento na 
academia lembre-se de realizar a higienização dos mesmos. 

Todas as atividades têm seus protocolos para proteger os abebeanos. 
Mantenha-se informado sobre os procedimentos através de nossos canais 
oficiais de comunicação. Fique tranquilo que a AABB está cuidando de 
tudo para a sua segurança. 

Beijos e até a próxima edição!
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A AABB Porto Alegre sempre entendeu que era de extrema importância informar 
seus associados sobre o que acontece no Clube e, por isso, antes de completar uma 
década de existência lançou o seu primeiro jornal informativo.  Essa foi a primeira pu-
blicação institucional com notícias, agenda de eventos, opiniões sobre a sociedade, 
imagens dos dias passados na Associação e, como não poderia faltar, as publicidades 
que patrocinavam esse veículo. 

A origem dessa publicação remonta ao ano de 1947, quando surgiu o “Satélite”, o 
primeiro informativo de circulação interna do Clube, publicado até o ano de 1949. 
Por motivos econômicos, a publicação foi interrompida, pois todos os esforços da 
AABB estavam concentrados na construção da sede campestre. 

Três anos se passaram e foi lançada a primeira revista da AABB, em novembro de 
1952. Era uma publicação trimestral, que aproximava a comunidade do Clube. Já na 
primeira edição, encontrava-se uma notícia sobre a idéia de se ter uma biblioteca, 
convidando o associado à doação de livros. As notícias esportivas também ganha-
vam destaque nas páginas da revista da AABB. 

Em abril de 1967, a publicação deixou de circular por conta da proibição expressa 
da Direção Geral do Banco do Brasil. Retomou na década de 1980 com formato de 
boletim informativo, e somente nos anos 1990 foi reativado o Jornal da AABB, um 
veículo trimestral dedicado aos associados, que depois virou bimestral. 

No início dos anos 2000, o site da AABB virou realidade, mas apenas em 2011 a 
Revista do Clube ganhou um formato virtual. E, em 2014,  os associados passaram a 
ter, de forma especial, quatro páginas extras quando acessavam o site.  

Atualmente, a AABB em Revista passa por uma reformulação. Os associados não irão 
mais recebê-la em modo físico, mas sim no formato virtual através de e-mail marke-
ting ou acessando o site do Clube. Para aqueles que ainda preferem folhear a revista 
física, o Clube irá disponibilizar algumas edições na Central de Relacionamento da 
Associação. 

A INFORMAÇÃO ATRAVÉS A INFORMAÇÃO ATRAVÉS 
DA AABB EM REVISTA DA AABB EM REVISTA 

promemoria@aabbportoalegre.com.br
PRÓ-MEMÓRIA
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O Coral da AABB Porto Alegre esteve em constante harmonia e movimentação durante o ano de 
2020. O grupo produziu 5 vídeos de músicas e realizou ensaios virtuais, nas segundas-feiras exceto 
feriados, de julho a dezembro, através da plataforma Google Meet.

O Encontro de Coros Virtual da AABB Porto Alegre, 
aconteceu no dia 30 de agosto integrou a Semana 
Cultural Virtual do Clube e ainda contou com a par-
ticipação dos coros convidados Nossa Voz e Sogipa.

Já o Encontro de Coros Virtuais da FENABB reuniu vozes 
abebeanas de todo o Brasil. A cerimônia especial foi 
transmitida no canal da FENABB no YouTube, entre os 
dias 28 e 30 de outubro.

O Encontro de Coros Natalinos Virtual da FENABB 
ocorreu nos dias 22 e 23 de dezembro, para celebrar 
um dos períodos mais festivos do ano. A FENABB reu-
niu 29 coros de AABBs nos dois dias de transmissão.

Além disso, o Coral participou do vídeo institucional 
de final de ano da AABB Porto Alegre, realizado em 
parceria com a Diretoria. O material foi publicado no 
dia 24 de dezembro nas redes sociais abebeanas.

E, para fechar o ano, no dia 21 de dezembro aconteceu 
uma confraternização virtual com amigo secreto, 
onde o presente consistia em expressar qualidades do 
amigo e desejar-lhe boas energias para o ano seguinte.

Em função da pandemia, não temos previsão para 
os ensaios presenciais. Quer saber mais sobre o Coral? 
Entre em contato pelo e-mail sociocultural@aabbporto-
alegre.com.br. Novas vozes serão bem-vindas!

CORAL AABB ENCANTOU DURANTE A PANDEMIA 

sociocultural@aabbportoalegre.com.brCULTURAL
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A Biblioteca Eduardo Haute passou por uma reforma 
durante o ano de 2020 e está diferente. Com um novo 
visual, o local ficou mais bonito e iluminado. Oferecen-
do mais conforto para os seus frequentadores a partir de 
uma proposta modernizada. Com a finalidade de permitir 
aos usuários o livre acesso a todo o acervo disponível, o 
espaço ficou mais amplo.

Os abebeanos encontrarão um design de novo mobiliário, 
com uma distribuição equilibrada dentro do ambiente, 
favorecendo a circulação e visão clara da linguagem 
adotada, permitindo assim a rápida visualização dos 
diferentes segmentos oferecidos pela Biblioteca.

Já a área infantil conta com um novo conceito, mais li-
vre, mais interativo, mais integrativo para atender os 
pequenos. O grande destaque dessa atmosfera infantil 
foi a  implantação de uma arquibancada. Ele tem a 
versatilidade de estimular o convívio, a diversidade de 
usos e a descontração que esse tipo de local deve promo-
ver, contrapondo à rigidez de outros tempos.

Para receber os amantes da literatura, a Biblioteca ainda 
passou por uma higienização de seu acervo. Cada livro 
foi aspirado na parte externa. Já na parte interna foi 
realizada uma limpeza com pincéis. Após esse processo, 
os livros são higienizados com álcool 70% para retirar 
marcas e sujeiras entranhadas. 

Em função da pandemia, o atendimento da biblioteca 
está acontecendo mediante a marcação de horário. O 
empréstimo de livros e dvds é feito pelo sistema de pe-
gue e leve (take away), através de agendamento prévio 
pelo telefone: (51) 3243.1064 ou por e-mail: bibliote-
ca@aabbportoalegre.com.br. Para a retirada do item 
deve ser marcado o 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 indispen-
sável durante o atendimento.

Já as renovações podem ser feitas através do site: 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 deverá ser realizada na “Caixa de Devolu-
ções”, localizada no saguão da sede (próximo ao caixa 
eletrônico). Ao retornarem, os itens emprestados pas-
sam 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.

BIBLIOTECA DE CARA NOVA 

sociocultural@aabbportoalegre.com.brCULTURAL

9
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SOCIAL sociocultural@aabbportoalegre.com.br

O Carnaval de Porto Alegre surgiu de uma mistura de 
ritmos, cores e costumes, que se tornou a maior festa 
popular do país. A comemoração é uma expressão da 
cultura afro-brasileira, que a partir da década de 1910, 

incorporou o samba para embalar a comemoração. 

Em 1922 começou a formação de escolas de Samba e, 
em paralelo a popularização dos blocos irreverentes 
de rua, os desfiles de carros alegóricos e as festivida-
des privadas em clubes. Considerando as agremiações 
carnavalescas em atividade, os Bambas da Orgia são os 
mais antigos, com sua fundação em 1940. Já a Acade-
mia de Samba Praiana, fundada em 1960, inovou em 
61 com a descida da Avenida Borges de Medeiros, em 
grande estilo com enredo, alas, pequenos elementos 

alegóricos e a armação do desfile no formato que
conhecemos até hoje. 

Já na AABB Porto Alegre temos registros de bailes 
adultos e infantis em diversas décadas. A folia chegou 
a ter por ano quatro festas separadas por idades para 
os grupos mirim, teen, jovens e adultos. Com muito 
confete e serpentina, as festas eram animadas por 
conjuntos musicais e, mais recentemente, por DJs que 
contemplavam uma maior diversidade musical. Na festa 
mirim, além das brincadeiras, os jurados escolhiam o 
bloco mais animado. 

Atualmente, o Clube realiza apenas o Baile Infantil, com 
marchinhas de carnaval, desfiles, a escolha da melhor 
fantasia e muitas brincadeiras. 

SAMBA, FOLIA, CONFETE E SERPENTINA:
A HISTÓRIA DO CARNAVAL EM PORTO ALEGRE
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SOCIAL sociocultural@aabbportoalegre.com.br

A AABB Porto Alegre preparou um dia de folia para os 
pequenos que visitaram o Clube no sábado, dia 20 de 
fevereiro. A ação especial aconteceu no pátio, das 11h 
às 17h. As crianças com idade até 13 anos que vieram 
fantasiadas ganharam um kit folia recheado de gulosei-
mas e um vale picolé. 

Para participar da brincadeira, os associados regulares 
no quadro social realizaram a reserva do kit antecipa-
damente pelo site da AABB, no espaço Meu Clube. A 
retirada do Kit foi realizada conforme os protocolos de 
segurança, visando os cuidados de higiene.

Durante a ação, os associados que circulavam pelo Clube 
ouviram músicas carnavalescas tocadas pelo DJ. Além 
disso, a AABB disponibilizou um totem de fotos para as 
famílias aproveitarem para guardar uma lembrança do dia. 

Entre os destaques, a Recreação Infantil com a Cover & 
Kids animou os pequenos com os personagens do filme 
Moana. A turma encantou a criançada durante a chuva, 
que veio refrescar a tarde de sábado. Esta ação contou 
com o patrocínio da Achieve Languages, Supera Ipane-
ma e apoio da Cover & Kids. 

SÁBADO TEMÁTICO: FOI
QUASE UMA FOLIA PARA
DIVERTIR OS ABEBEANOS!

PATROCÍNIO:

APOIO:



aabbportoalegre.com.br

INGREDIENTES 

•  500g de massa fresca de espinafre 

•  150g de Manjericão 

•  200g de tomate cereja 

•  150g de queijo minas pedaço 

•  100g de cogumelos frescos Paris 

•  50g de azeitona pretas fatiadas 

•  1 xícara de azeite de oliva extra virgem 

•  1 dente de alho 

•  50g bacon 

•  Sal 

Grau de dificuldade:  Fácil

Rendimento:  5  a 6 pessoas

Custo aproximado:  R$ 38,00$$

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.

gourmet@aabbportoalegre.com.br
GOURMET'S
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ESPAGUETE VERDE AO MOLHO MARINADO
POR LUIZ CLÓVIS ANDERE TRINDADE

MODO DE PREPARO

• Numa tigela coloque o extra Virgem, os tomates cerejas cortados ao meio, as azeitonas, apenas as 
folhas do manjericão e deixe marinando por duas ou mais horas, mantendo-os cobertos no azeite. 

• Numa frigideira refogue os cogumelos já fatiados, o bacon picado e o alho picado, até que 
fiquem próximo de crispados. Nesse momento coloque sal a gosto. 

• Numa água fervente coloque a massa, quando estiver ao dente escorra e coloque numa traves-
sa, junte o queijo minas já picado em pequenos cubos e adicione ao marinado e ao refogado de 
cogumelos, misturando-se logo após na massa. 

• Trata-se de um prato recomendado para domingo em família, acompanha vinho tinto.

• Se quiser usar queijo parmesão ralado fica ótimo, bom apetite!
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ABEBEANOS
Por João e Vera Machado

PELO

MUNDO

Tenho especial admiração pela época 
natalina. Música, colorido dos enfeites, 
luzes, comidas, bebidas e a ilusão do Papai 
Noel. Isso me reporta as lembranças dos 
tempos de infância.

Imaginem uma viagem pela Alemanha, de 
quebra, a oportunidade de passar em 
Zurique, na Suíça, e em Insbruck, na Áustria. 
Bem na época que acontecem os festejos 
com os tradicionais mercados de natal, 
tudo aquilo que admiro desde criança.

Vejam por onde nosso grupo passou:

A porta de entrada na Europa foi a Suíça, 
onde às margens do espetacular lago de 
Zurique, visitamos o primeiro mercado 
de rua Natalino. Era um dia frio, perce-
bia-se que há pouco a neve havia caído, 
visitamos as banquinhas com produtos 
artesanais natalinos e aproveitamos para 
degustar comidas típicas. O que mais se 
via eram salsichas e pães especiais, doces 
de dar água na boca. Depois, seguimos cami-
nhando pelas colinas do centro histórico, 
até chegar à Bahnhofstrasse, uma das 
avenidas comerciais mais caras e exclusi-
vas do mundo, magníficas lojas de grifes. 
Ao final, chegamos à majestosa estação 
central, a maior da Suíça, na qual partem 
3.000 trens por dia.

Continuando nossa viagem, saímos em 
direção ao sudoeste da Alemanha, a 
medieval Freiburg, cidade universitária 
vibrante, onde o mercado de natal acontece 
na mesma praça em que está localizada a 
catedral gótica. Em um “braço” da feira, 
concentravam-se os jovens estudantes 
que lotavam as bancas de bebidas. Lá, 
tivemos o primeiro contato com as velas 
do advento, que simbolizam a preparação 
das pessoas para receber o natal. Nestes 
dias, muitas caminhadas e cervejarias.

Seguindo, fomos na direção do lago 
Constança, divisa com o oeste da Áustria, 
até chegar na capital do Tirol. Em Insbruck, 
caminhar pela cidade já é um programa 
delicioso. A principal atração turística é 
o telhadinho de ouro. Também visitamos 
o museu panorâmico, mesmo local do 
centro de esportes de inverno. No museu 
panorâmico conhecemos a pintura circu-
lar. Nos seus 1.000 metros quadrados 
retrata um combate entre as tropas de 

Napoleão e guerrilheiros tiroleses.      

Voltando para a Alemanha, antes de chegar 
a Munique, visitamos o castelo de Neus-
chwantein, construído a mando do rei louco; 
fonte de inspiração para o Walt Disney 
construir o castelo da Bela Adormecida. 
Subimos até o castelo em charmosas car-
ruagens puxadas por robustos cavalos.

Ao final da tarde, chegamos à cidade das 
cervejarias, fomos praticamente direto à 
Hofbrauhaus, jantar com direito a caneco 
de chopp de um litro e bandinha. No outro 
dia, durante o tour panorâmico, visitamos o 
museu da BMW, o parque Olímpico e a 
Alianz Arena. Caminhamos pelo centro 
histórico até a Marienplatz, considerado o 
marco zero da cidade, e, por ser o palco 
dos espetáculos da cidade, lá acontece o 
mercado de natal (a árvore de natal tinha 
mais de 3.000 lâmpadas).

Na medieval Nuremberg, que ainda conserva 
as torres de entradas e as muralhas que 
a cercavam, nossas caminhadas eram em 
meio a construções da época. Lojas comer-
ciais, bares e restaurantes com comidas 
muito gostosas, regadas a chopp. Conforme   
a noite chegava, no colorido das luzes 
“brotava” o espírito de natal. De tanto 
frio, caía bem um caneco de Gluhwein, 
típica bebida feita de vinho.

No desenrolar da viagem, percebíamos 
que o espírito de natal ia se encrustando 
em nossos sentimentos, até que no per-
curso para o aeroporto, veio o ápice das 
emoções. Visitamos uma das mais pito-
rescas cidades da Alemanha que ainda 
preserva o antigo medieval, Rothemburg. 
Encantadora e cheia de atrações, parece 
ter sido tirada de um conto de fadas. 
Famosa por suas lojas natalinas. A que 
mais me impressionou foi a Kathe Wohl-
fahrt, a variedade de artigos é de tirar o 
chapéu. 

Nossa viagem aconteceu em 2019, no final 
de novembro e início de dezembro. Foram 
dias de muitas descobertas, vivenciando 
cultura, entretenimento e emoção.

MELHORES VIAGENS: Alemanha, Suiça e Austria

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

VEM AÍ O NOVO ESPAÇO DE
CONVIVÊNCIA PARA VOCÊ.
Para proporcionar aos associados novos locais 
de lazer e prática esportiva, a AABB Porto Alegre 
iniciou a construção no espaço comumente 
conhecido como Chácara. O projeto que marca 
o início da implantação de atividades na Área 
Complementar da AABB, tem o propósito de 
oferecer ao associado mais um espaço de lazer, 
integrando atividades esportivas e convivência 
social.

Com investimento próprio, o Clube terá uma 
área com mais de 1.500 metros para você usu-
fruir. A previsão é de que o espaço estará dis-
ponível ainda neste ano, e contará com quadri-
nha de futebol, quadras de areia e quiosques 
com churrasqueiras sob as árvores existentes 
no local. Também farão parte do projeto um 
playground, passeios interligando essas áreas

construídas e espaços de estar junto às qua-
dras e quiosques. 

O local deverá receber iluminação para que 
seu uso possa ter o melhor aproveitamento. 
A localização desse novo espaço, próximo do 
prédio Pôr do Sol, terá ligação com a área do 
Deck-bar e ao estacionamento do Clube. Na 
área da implantação, onde acontecem as ati-
vidades, não haverá circulação de veículos, 
objetivando com isso um local seguro, prin-
cipalmente para as crianças.

Futuramente haverá também uma quadra 
de tênis. Em breve, lançaremos uma pes-
quisa entre os associados para “batizar” o 
novo ambiente de bem-estar e convivência. 
Aguarde!

14
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ATENÇÃO:

EM BREVE AQUI

 UM LUGAR DE LAZER

E DIVERSÃO.

CHURRAS-

QUEIRAS
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AABB Porto Alegre – Há quanto tempo você é associado 
do Clube?
Sou associado desde 1982.

AABB – Como começou a sua relação com a AABB?
Em 1982 fui trabalhar na agência Centro Porto Alegre e 
meu gerente jogava tênis no Clube. Me interessei pelo 
esporte e acabei me associando para ter aulas com o pro-
fessor Sérgio Hansen.

AABB – Como você e sua família utilizam a estrutura do 
Clube?
No momento só quando estamos visitando a cidade, pois mo-
ramos em Niterói (RJ). Sempre que vou a Porto Alegre utilizo 
o Clube para praticar Tênis, Beach Tennis e Texas Holden.

AABB – Pratica algum esporte? 
Sim. Tênis, Beach Tennis, Padel e Frescobol.

AABB – Participou dos nossos eventos sociais e culturais 
realizados antes da pandemia?
Sempre que estive na cidade, pelo menos umas três vezes 
por ano, procurei participar de eventos na AABB, sociais e 
culturais.

AABB – Quais foram os momentos mais marcantes viven-
ciados no Clube?
Foram muitos os eventos que marcaram minha vida na 
AABB, principalmente nos 5 anos em que morei em Porto 
Alegre. Difícil lembrar de todos, mas sempre me senti e 
ainda me sinto em casa quando estou no clube.

AABB – Como vê o crescimento da Associação? 
Conheci muitas AABBs no país, graças às inúmeras viagens 
a serviço do BB que fiz nos 28 anos de casa. Sem medo 
de errar ou de cometer injustiças, a AABB Porto Alegre é 

Nesta edição da AABB em Revista, conversamos com um 
associado que mora no Rio  de Janeiro, mas que por amor 
ao Clube continou integrando o quadro associativo. 
O Gustavo Werneck Genofre, 69 anos, sempre que vem para 
Porto Alegre aproveita para matar a saudade da AABB. 

Distantes, mas juntos!

PERFIL

um dos melhores Clubes que já 

conheci e frequentei. Nos quase 

40 anos como associado pude acompanhar 

e testemunhar, não só o crescimento físico da sede como 
também o trabalho, sempre sério e profissional de seus 
dirigentes, que possibilitaram uma transição pouco trau-
mática, apesar de bem difícil, da situação de exclusividade 
de sócios funcionários do BB para a abertura comunitária. 

AABB – Dê algumas dicas para os associados
aproveitarem ainda mais a AABB.
A minha distância do dia a dia abebeano não me credencia 
a fornecer grandes dicas. Eu diria apenas que a prática de 
esportes, seja ele qual for, e a participação nos trabalhos 
sociais voluntários disponibilizados pelo Clube possibilitam 
não só a confraternização como também agregam valor a 
nossa vida e valorizam a participação do Clube na comu-
nidade.

AABB – Você participou de alguma ação do Clube na qua-
rentena?
Participei da Ação Abebeano Solidário, onde disponibilizei 
o valor que foi destinado para a campanha. A doação foi 
direcionada para a compra de alimentos e mantimentos 
para as Instituições atendidas pelo Grupo Bem-Me-Quer 
do Clube.

AABB Porto Alegre
     é um dos melhores
Clubes que já conheci
       e frequentei!

17
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A Colônia de Férias AABB Kids foi diferente neste ano. 
A AABB Porto Alegre preparou atividades para divertir os 
pequenos com toda a segurança que eles precisam. Em 
função da pandemia foram desenvolvidos protocolos 
que garantiram a saúde e bem - estar de todos.

A ação contou com recreação, piscina, basquete, tênis 
de mesa, judô, ginástica artística, vôlei, futebol e capoeira. 
A criançada dos 06 aos 10 anos também aproveitou 
atividades de ginástica para o cérebro com o Supera. 

No total das 4 semanas contamos com 73 participantes, 
um número reduzido devido aos protocolos de segurança  
visando o bem-estar das crianças, associados, colabora-
dores e prestadores de serviços.

O AABB Kids Verão contou com o patrocínio do JPSul e 
do Supera Ipanema. 

DIVERSÃO GARANTIDA NO
AABB KIDS VERSÃO 2021

PATROCÍNIO:
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No mês de fevereiro algumas modalidades esportivas 
retomaram os seus atendimentos presenciais. Cada 
atividade conta com protocolos de cuidados para garantir 
o bem-estar e segurança de todos. 

Confira a lista das modalidades e os locais onde elas 
acontecem:

Basquete - Ginásio de Esportes

Futebol - Campo de Futebol

Futsal - Ginásio de Esportes

Tênis de Mesa - Sala Jardim Isabel

Vôlei - Ginásio de Esportes

Beach Tennis - Quadra 01 de Areia

Ginástica Artística - Sala de Ginástica 

Patinação - Ginásio de Esportes

Tênis - Quadras de tênis

Lembrando que, para acessar o Clube, o Associado deve 
apresentar a carteira social. É obrigatório o uso da 
máscara ao circular no pátio. Para mais informações entre 
em contato pelo telefone (51) 3243.1000 ou acesse o 
código QR. 

RETORNO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CLUBE

     É importante ressaltar que, em 
função da pandemia, o funciona-
mento das atividades do Clube 
poderá sofrer alterações.

:: M
AI

S 
IN

FO
RM

AÇ
ÕE

S 
:: 
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Para as boleiras de plantão que querem jogar 

futebol ou aprender técnicas e marcar alguns 

golaços, a AABB Porto Alegre está com matrícu-

las abertas para a Escola de Futebol Feminino. 

Os treinos acontecem nas segundas, quartas e 

sextas-feiras, sempre às 15h. O requisito para a 

inscrição é ter no mínimo 14 anos. Traga a sua 

chuteira e venha jogar um futebolzinho no 

Clube. Mais informações (51) 3243.1000.

FUTEBOL FEMININO
ESTÁ GANHANDO OS 
GRAMADOS DO CLUBE 
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GINÁSTICA ARTÍSTICA: UM 
ESPORTE QUE DESAFIA OS 
LIMITES E DESENVOLVE 
AUTOCONFIANÇA
A Ginástica Artística é um esporte individual, porém 
sua prática acontece em grupo de ambos os sexos. 
Os exercícios são realizados em aparelhos que pro-
porcionam uma grande diversidade de movimentos, 
levando o aluno a conhecer o seu próprio corpo, 
desafiar seus limites, desenvolver a autoconfiança e 
a autoestima, promover integração social, além de 
todas as variáveis motoras adquiridas durante sua 
prática. 

As aulas ministradas pela Health in House acontecem 
em grupos de meninos e meninas, de 3 a 16 anos. 
A AABB conta com uma sala equipada com todos os 
aparelhos oficiais da modalidade, piscina de bolinhas 
e uma cama elástica gigante, com 10 metros de exten-
são.  As turmas são divididas entre escola esportiva 
equipe de competição e turma de preparação física.

A modalidade, também conhecida como Ginástica 
Olímpica, desenvolve aspectos como força, equilíbrio, 
flexibilidade e determinação. O objetivo de difundir 
a Ginástica Artística como uma atividade física de 
base, formadora para as crianças, é exercer um tra-
balho em que todos têm oportunidade de aprender e 
desenvolver suas capacidades físicas, através de um 
processo gradativo e adequado para cada aluno e, 
para isso, elas contam com uma equipe de profissio-
nais especializados. Agende uma aula experimental e 
venha se exercitar e se divertir conosco!

Foto: @fraaan_pinheiro
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MARCIO E LUCAS MACIEL

TEODORA, PEDRO E ROGER NUNES

SAMUEL E DANIEL BOENO

DESTAQUE

JULIO CACERES E LILIAN HEUSER

MALU ROSA, CRIS PACHECO E CRISTIANE MANFRÓI 

NEIMAR MELLO JR., THEODORO MELLO E BRUNA MENEZES
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ROZEEMA, ABEBITA, GEORGE E LUIS CARLOS GONÇALVES

LUCIANA SCHERER, HELENA E MURILO ALOISIO

MILTON HUBER JUNIOR E LAURA RITA HUBER

RAFAEL, JORDANA E MARTINA RODRIGUES

ISADORA E MARIANA ANTUNESISABELLA RODRIGUES
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DIVULGUE SUA MARCA
COM A GENTE!
Você sabia que a AABB Porto Alegre oferece diversas 

formas de divulgar o seu negócio para os associados, 

frequentadores e colaboradores? São vários formatos de 

parceria que fortalecem institucionalmente as marcas e 

oportunizam o contato direto da empresa com um públi-

co-alvo específico. Através de oportunidades exclusivas, 

você pode planejar e oferecer ações direcionadas para o 

público de interesse. Dessa forma, o Clube possibilita que 

a sua empresa esteja presente em diferentes locais e até 

mesmo momentos, com espaços de mídia, patrocínios, 

apoios e estandes em eventos (sociais, culturais e espor-

tivos), anúncios no site, AABB em Revista, programa de 

relacionamento com o associado e muito mais! Entre em 

contato com a gente pelo email comunicação@aabbpor-

toalegre.com.br ou através do telefone (51) 3243-1058 

para mais informações!
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RSA rsa@aabbportoalegre.com.br

NATAL NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE: 
ÉPOCA DE GRATIDÃO

No dia 18 de dezembro, os educandos do Programa AABB 
Comunidade confraternizaram de forma diferente a sua 
Festa de Natal. A celebração de encerramento de um ano 
atípico recebeu apenas 40 crianças, que foram divididas em 
duas turmas, uma pela manhã e outra pela tarde na AABB/
ASBAC.  

Os presentes foram escolhidos pelos alunos através de 
cartinhas escritas nos meses de novembro e dezembro. 
Durante esse período, foram trabalhados com os educandos 
os temas “dar e receber” e “espírito natalino”. As turmas 
confeccionaram junto às cartinhas um presente para os 
seus padrinhos. Associados, comunidade e colaboradores 
adotaram os pedidos e proporcionaram mais um Natal 
repleto de alegrias e realizações. 

Para ambientar as crianças e adolescentes do programa foi 
organizada uma decoração especial, com árvore e luzinhas. 
Além disso, havia muita música e um lanche delicioso para 
o festejo. 
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No combate à
Covid-19!

Apresentação da 
Carteira Social

Uso obrigatório de
máscara

Aferição de
temperatura

Lave as mãos
com frequência

Álcool gel 70%
em dispensers

Utilize os tapetes
higienizadores

Colaboradores equipados
para atendimento seguro

Bebedouros desligados
(traga seu squeeze)

Higienização constante
dos equipamentos

Demarcações de
espaço individual

Eventos suspensos


