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Estamos praticamente na metade do ano e continuamos atentos 
aos cuidados para garantir a segurança de nossos associados e fre-
quentadores. Aos poucos estamos retomando nossas atividades e 
programações, sempre com protocolos de saúde que tem por ob-
jetivo evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). Refor-
çamos o nosso apelo a todos para que mantenham os hábitos de 
saúde como uso da máscara, distanciamento seguro e frequência 
da higienização das mãos.

 Na AABB em Revista você vai conferir as informações atualizadas 
sobre o funcionamento do Clube, incluindo horários de atendimen-
tos, atividades disponíveis para prática esportiva e espaços libe-
rados. Além disso, contamos com a participação de abebeanos e 
suas histórias em algumas de nossas colunas. E, para que você fique 
bem informado sobre os cuidados com a sua saúde, uma matéria 
especial abordando os benefícios da boa alimentação e prática de 
atividade física em tempos da pandemia.

Como anunciamos na edição anterior, a AABB em Revista passou a 
ser virtual, mas também com algumas unidades impressas dispo-
níveis para retirada no Clube. Dessa forma, garantimos mais agi-
lidade, segurança e conforto para leitura do material. Basta você 
acessar aabbportoalegre.com.br e pronto!

Boa leitura!
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atendimento@aabbportoalegre.com.br
ADMINISTRATIVO

SERVIÇOS E PROTOCOLOS
Informamos que, a partir das últimas liberações 
realizadas pelas autoridades, a AABB retomou 
algumas atividades presenciais. A pracinha e 
quadrinha também estão à disposição dos associados, 
conforme prevê o novo modelo de distanciamento 
controlado.

Foi ampliado para às 6h30min às 23h o horário de 
funcionamento do Clube, permitindo o ingresso até 

22h30min. Um dos principais pontos do novo decreto é 

que clubes sociais devem ser utilizados por prati-
cantes de atividades físicas, sendo “vedado público 
espectador de atividades físicas”. Sendo assim, áreas 
de lazer comuns como churrasqueiras e lounges 
seguem indisponíveis para uso. 

Para a utilização do Clube, o uso de máscara permanece 
obrigatório, com sua utilização correta: cobrindo 
boca e nariz. O distanciamento físico, sem aglome-
rações, também segue obrigatório, assim como a 
limpeza constante das mãos com água e sabão 
ou álcool gel 70%.

A AABB, por sua vez, continua atenta à higienização 
de todos os espaços internos e externos de suas 
sedes, além de utilizar somente 25% de seu quadro 
colaborativo no trabalho presencial neste momento – 
os demais seguem em home office. Reforçamos a 
importância do cumprimento das regras e protocolos 
estabelecidos para que, o mais breve possível, esta 
situação seja revertida.

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

PROGRAMA FIDELIDADE, 
QUEM GANHA É VOCÊ! 
A AABB Porto Alegre tem novidades no Programa Fide-
lidade para os seus associados! Para somar pontos, 
basta participar das atividades que o Clube oferece, 
depois é só trocar pontos adquiridos por prêmios especiais 
da AABB. Vale lembrar que os pontos adquiridos em 
2019 e 2020 serão prorrogados por mais um ano.

O associado poderá acompanhar sua pontuação e a 
relação dos prêmios disponíveis no site da AABB, na 
seção “Meu Clube”. Entre os prêmios, tem relógio 
de pulso, caneca térmica, abridor, copo com canudo, 
squeeze, ecobag, necessaire e camisetas. Aproveite e ga-
ranta logo o seu produto AABB! Consulte o regulamento 
no site. Mais informações pelo telefone (51) 3243.1000.
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COLUNA DA

ABEBITA

Olá, pessoal! Tudo bem?

Estou passando para contar uma notícia que me deixou muito orgu-
lhosa sobre uma abebeana que cresceu aqui no nosso Clube e tem 
ganhado destaque no esporte que sempre amou: o futebol. 

Gabriele Berchon Junqueira, 15 anos, joga futebol desde 2011. A 
paixão pelo esporte começou quando ela tinha apenas 05 anos. Na 
época, ela jogava com os meninos, se destacando bastante  e, a 
partir dos 11 anos ingressou no mundo do futebol feminino. Desde 
então, a dedicação ao seu esporte preferido foi total. A dona da 
bola, como era chamada pelos colegas da AABB, se entregou de 
corpo, alma e coração. Participou do sub 11, sub 13, sub 14 (grupo 
de transição) e atualmente sub 16 e também foi escalada para o 
sub 18 do Sport Clube Internacional. E para coroar todo o seu foco e 
dedicação foi convocada para a Seleção Brasileira sub 17. 

Desejamos muito sucesso para a nossa querida Berchon!

Foto: Arquivo pessoal
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A maioria das pessoas gosta de comemorar seus aniversários e com a AABB Porto Alegre não seria diferente. A cada 
ano que passa as celebrações são cada vez mais emocionantes e divertidas. Com jantares deliciosos, belas decorações 
e atrações inesquecíveis os abebeanos saem dos eventos com brilho nos olhos. 

Nos primeiros anos de vida, eram realizados bailes nos salões sociais de outros clubes da Capital. Na década de 80 as 
comemorações eram divididas em dois momentos: primeiro o jantar e, depois, a apresentação artística. Em 1989, a 
festa foi comemorada no Ginásio de Esporte. 

Em 2002 foi à primeira edição do Baile nos jardins do Clube, e em 2007 a atração foi um pouco diferente em um misto 
de teatro e música com o Tangos e Tragédias. No ano seguinte a AABB recebeu o cantor Fábio Júnior que cantou seus 
grandes sucessos. A noite contou com recorde de público e uma grande estrutura. Outra grande comemoração foi em 
2010, onde a atração foi o cantor Jair Rodrigues que animou a noite. 

Nos 70 anos da AABB, em 2013, foram realizadas diversas ações comemorativas e nessa edição o artista escolhido foi o 
cantor Diogo Nogueira. Naquele ano, a grande procura pelos ingressos fez com que as vendas fossem esgotadas em 
apenas 20 dias. Os convidados lotaram os jardins e puderam conferir uma estrutura ousada com mezaninos em cima 
da piscina. Outro sambista que agitou e colocou os abebeanos para dançar foi o Dudu Nobre que junto de sua banda 
cantou seus sucessos como “A Grande Família” nos 75 anos da Associação. 

No ano em que a AABB Porto Alegre completou 78 anos de história, a comemoração foi diferente por causa 
da pandemia. A versão do tradicional evento desta vez foi digital e ganhou uma transmissão especial pelo canal do 
youtube da AABB Porto Alegre.

RECORDAR É CELEBRAR: OS 78 ANOS DO CLUBE!RECORDAR É CELEBRAR: OS 78 ANOS DO CLUBE!

promemoria@aabbportoalegre.com.br
PRÓ-MEMÓRIA
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ABERTURA PARCIAL): 
Segunda a sexta-feira: 9h às 12h - 13h às 16h 

 Fone: (51) 3243-1064

LIVROS
Karin Slaughter - Frio na espinha

Kevin J. Anderson - Os anjos do tempo

Scott Mariani - O segredo do alquimista

Leena Lehtolainen - Meu primeiro assassinato

Jordi Sierra i Fabra - Kafka e a boneca viajante

Karin Slaughter - Gênese

Matthew Reilly - Área 7

Geof Gray-Cobb - Os segredos por trás das pirâmides

Arnold A. Lazarus - De bem com a vida

Fábio Kühn - Breve história do Rio Grande do Sul

Millôr Fernandes - Que país é este?

Em março, a Biblioteca reiniciou as atividades do 

Clube da Leitura! Esses encontros são feitos men-

salmente, aos sábados. Normalmente, o encontro 

é presencial, mas devido à pandemia do coro-

navírus, a reunião pode acontecer virtualmente 

dependendo das determinações e liberações das 

instituições do governo. As conversas sobre livros 

e leituras ocorreram assim durante boa parte do 

ano de 2020, mantendo o grupo informado sobre 

as mais diferentes vertentes da literatura. Quer 

participar do Clube da Leitura? Entre em contato 

pelo telefone: (51) 3243-1064 ou através do 

e-mail: biblioteca@aabbportoalegre.com.br.

AVISODEMAIS AQUISIÇÕES 

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES EM LIVROS
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Entre as memórias gastronômicas mais marcantes 
dos nossos eventos certamente estão os Jantares 
Temáticos organizados pela Confraria de Gourmet's. 
Além de pratos típicos e muita tradição de culturas 
diferentes, os associados aproveitavam para conhe-
cer mais outras culturas através do Clube. Para matar 
a saudade confira como eram os jantares:

A primeira edição do Jantar Temático – Uma Noite 
em Istambul, foi em 2013. Os salões  Ipanema e 
Piano Bar foram enfeitados para trazer um am-
biente turco para dentro do Clube. O cardápio 
tipicamente árabe contou com delícias da culinária 
mulçumana. A animação ficou por conta do Grupo 
Oriental Beat e as dançarinas: Alessandra Forte, 
Grazi Shazadi, Giovanna Argenta e Mariana Veadrigo.

Em 2014, a temática foi "Uma noite ao Moulin 
Rouge". Inspirado no clima francês, o evento con-
tou com cardápio típico e apresentação de Cancan 
do Estúdio de Dança Paulo Pinheiro. A decoração 
diferenciada nas cores preto e vermelho e com 
direito a muitas luzes surpreendeu os convidados. 

Na noite de 10 de abril de 2015, o Clube promoveu 
o seu jantar temático em parceria com o Consulado 
da Espanha. Para homenagear a Espanha, o evento 
ofereceu um cardápio tipicamente espanhol prepa-

rado por três cozinhas diferentes. Em um espe-
táculo com apresentação de dança sevilhana, 
decoração impecável e muita animação, a festa 
proporcionou aos presentes uma linda noite, no 
melhor estilo espanhol.

Já a última edição foi em 2016 e contou com todo 
o charme italiano. Os Salões Ipanema e Piano Bar 
foram transformados em La Bella Itália para rece-
ber os convidados, que aproveitaram um pouco da 
culinária conhecida pelo mundo todo. O cantor Ed-
gar Pozzer, com um repertório especial, embalou a 
festa com o melhor da música italiana.

MEMÓRIA: CONFRARIA DE GOURMET'S
E OS JANTARES TEMÁTICOS 

sociocultural@aabbportoalegre.com.brCULTURAL

A Confraria da AABB surgiu em 1997, tendo 
como principal objetivo a confraternização. 
Seus fundadores foram os associados Guido 
Fischer, Adalberto Santos Júnior, Nestor 
Hintz, Amirton Estivalet, Valgir Pires, Sérgio 
Coelho e Milton Volk. Inicialmente, as aulas 
eram ministradas pelos próprios integrantes 
do grupo, antes denominado "Aposentados 
na Cozinha". Em seguida, grandes especialistas 
da área foram convidados para transmitir os 
conhecimentos. Todos os associados podem 
participar do grupo. Mais informações pelo 
e-mail sociocultural@aabbportoalegre.com.br 
ou pelo telefone (51) 3243.1068.
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A leitura é, mais do que nunca, uma importan-
te aliada durante a pandemia, não é mesmo? 
Poder se envolver numa história, conhecer novos 
personagens e novos lugares através da imagina-
ção. A leitura nos proporciona bons momentos 
e é por esse motivo que a AABB Porto Alegre 
incentiva os associados a conhecerem o Clube 
da Leitura. É a oportunidade de compart i lhar 
as  obras  l idas  e  também receber sugestões 
para conhecer novos autores.

Em função do momento em que vivemos, o 
encontro permanece sendo virtual. As inscri-
ções podem ser feitas pelo e-mail biblioteca@
aabbportoalegre.com.br. Esperamos por você!

PARTICIPE DOS ENCONTROS
VIRTUAIS DO CLUBE DA LEITURA 

sociocultural@aabbportoalegre.com.brCULTURAL
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Próximos encontros virtuais:

Dia 19 de junho, às 15h

Dia 07 de Agosto, às 15h

Dia 20 de Novembro, às 15h

Dia 11 de Dezembro, às 15h
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SOCIAL sociocultural@aabbportoalegre.com.br

A celebração dos 78 anos do Clube aconteceu na noite de 08 de 
maio, de uma forma diferente. A comemoração foi através de uma 
live especial com transmissão pelo canal do youtube da AABB 
Porto Alegre. O sucesso foi tanto que tivemos mais de mil visu-
alizações e muitas mensagens dos telespectadores desejando 
felicitações ao Clube. Inclusive, um recado especial do Superin-
tendente do Banco do Brasil no RS, Everton Kapfenberger.

Durante a semana do evento, o Restaurante Barcelos ofereceu 
um cardápio delicioso e com diferentes opções para quem 
quisesse adquirir para a noite da live. Além disso, todos que rea-
lizaram a encomenda antecipada receberam um mimo especial 
da AABB.

A transmissão ao vivo contou com a Banda LoveCats, que reuniu 
as melhores músicas dos anos 70/80 em uma playlist para não 
deixar ninguém parado. Os apresentadores foram Celso Carlucci 
de Campos, Presidente do Conselho Deliberativo e Guilherme 
Collares Pascoal, Vice-Presidente de Esportes, que contaram um 
pouco da história da Associação. Outra atração foi a participação 
da nossa querida Abebita e contamos com um video especial dos 
coralistas da AABB  fazendo uma linda homenagem.

Para comemorar com chave de ouro os 78 anos do Clube a Dire-
toria do Clube sorteou na tarde do dia 12 de maio, 04 aparelhos 
celulares da Gertel e 06 vouchers. 

Todos os abebeanos que continuam juntos com a AABB Porto 
Alegre nestes tempos difíceis participaram do sorteio dos 04 
aparelhos celulares. Já o público que interagiu durante a trans-
missão da Live de Aniversário usando a #aabbcomvocê concor-
reu a 05 vouchers para a academia ou atividade esportiva e 01 
voucher de refeição para duas pessoas oferecido pelo Barcelos 
Gastronomia.  

AABB COMPLETA 78 ANOS COM LIVE NO YOUTUBE 

Confira os vencedores do
sorteio de 78 anos da AABB:
Aparelhos Celulares:
A80 - Alexandre Prates Machado
A80 - Milton Jose Gonçalves da Silva
A80 - Sabrina Curia Johansson Timponi
A12 - Eduardo Roldao Moura

Voucher Academia ou Modalidade Esportiva:
Cézar Carioca  |  Arcenia Cristofolini  |  Marli Quadros 
Irene Strychacz  |  Sônia Regina Zoehler Ferrari

Voucher Refeição:
Carlomagno Goebel

ACESSE NOSSO CANAL :

A gravação está disponível
para visualização no Canal
AABB Porto Alegre do Youtube.

PATROCÍNIO:
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SOCIAL sociocultural@aabbportoalegre.com.br

GALERIA DE FOTOS DA LIVE DE 78 ANOS DO CLUBE

ABEBITA, CELSO CARLUCCI E GUILHERME COLLARES COMANDARAM A LIVE.

BANDA LOVECATS

SUPERINTENDENTE DO BB NO RS.

AMANDA RETIROU PELO ABEBEANO EDUARDO.MILTON, UM DOS VENCEDORES. ALEXANDRE FOI UM DOS SORTEADOS.

SABRINA TAMBÉM FOI UMA GANHADORA.
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INGREDIENTES 

•  1 kg camarão graúdo 
•  1/2 kg arroz Jasmine
•  300g cogumelos Paris 
•  1 cebola média 
•  2 dentes de alho 
•  1 talo de Alho poró
•  1 cenoura ralada em finas tiras 
•  2 pimentas dedo de dama 
•  1 colher de sopa vinagre de arroz
•  1/2 xícara de café de molho de ostra 

•  Manteiga 

• Sal 

Grau de dificuldade:  Médio

Rendimento:   4  pessoas

Custo aproximado:  R$ 90,00$$

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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CAMARÃO THAI
POR LUIZ CLOVIS ANDERE TRINDADE

MODO DE PREPARO

• Prepare o arroz normalmente acrescentando o vinagre na água, depois de pronto
    reserve o arroz  em uma travessa para que esfrie.

• Todos os próximos ingredientes serão refogados na manteiga em pequenas quantidades
   (uma colher de sopa em média) sempre na mesma frigideira para manter os sabores.

•  Refogue os camarões na manteiga em pequenas quantidades e reserve. 

•  Na mesma frigideira refogue a cebola picada e reserve.

•  Na mesma frigideira refogue o alho e os cogumelos até que fiquem bem sequinhos  e reserve.

• Ainda na mesma frigideira refogue a cenoura e logo após o alho poró em rodelas até que   
   fiquem murchos.

•  Volte todos os ingredientes para a frigideira e acrescente o molho de ostras e a pimenta bem picada  
    sem as sementes, a pimenta pode ser mais, menos ou sem conforme a tolerância.

• Retire todos os ingredientes da frigideira e frite o arroz por aproximadamente dois minutos   
   acrescentando uma colher de manteiga, se achar necessário pode adicionar fio de extra virgem.  
• No final retorne todos os ingredientes para a frigideira juntamente ao arroz.
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ABEBEANOS
Por Luciene Reinehr

PELO

MUNDO

Viajar é remédio para a alma. Sempre voltamos 
melhores de uma viagem. São recordações que 
levamos para sempre em nossas memórias e 
em nossos corações. Em tempos de pandemia, 
sinto saudades até do banheiro do avião, da co-
mida do avião e até do aperto da econômica. 
Nas minhas viagens gosto de elaborar os rotei-
ros, fazer as pesquisas, reservas de hotel, res-
taurantes, passeios, atrações, enfim, tudo para 
que possamos aproveitar o tempo disponível 
com tranquilidade.

A última viagem que fizemos foi em janeiro de 
2020 – Destino: PORTUGAL, país lindo e hospi-
taleiro. Chegamos ao país por Lisboa. Chegando 
ao aeroporto, pegamos o metrô até nosso apart 
hotel que ficava na região do Chiado. Bairro 
com muitos restaurantes, comércio e próximo 
a várias atrações turísticas. 

Se tiver uma dica que posso dar para que você 
conheça realmente a cidade é: CAMINHE. Mas 
caminhe muito. Utilize os meios de transporte 
disponíveis quando o tempo estiver mais curto. 
Caso contrário, use suas pernas mesmo.

Nosso passeio teve início no famoso bairro 
de Belém, onde visitamos a Torre de Belém, o 
Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro dos 
Jerônimos. E, para quem acha, que o melhor 
pastel de nata é o Pastel de Belém, na minha 
modesta opinião, preferi o da MANTEIGARIA. 
Visite o Time Out e você vai encontrar esse pas-
tel. O Time Out é de um lado, um mercado aos 
moldes de um mercado público, com venda de 
frutas, verduras, carnes e, de outro lado, bem 
separado, fica a parte da gastronomia com seus 
restaurantes e confeitarias no estilo balcão, 
distribuídos em círculo. Ao meio ficam as mesas 
que são comuns a todos. Visita imperdível.  

Para chegar até lá, fomos caminhando pelo 
calçadão a beira do Rio Tejo.

Outros pontos turísticos visitados em Lisboa – 
Castelo de São Jorge, que fica na parte alta da 
cidade, com a melhor vista; Praça do Comércio; 
Parque das Nações, onde tem um passeio lindo 
de teleférico; Estádio da Luz do Benfica; Estádio 

José Alvalade, do Sporting e vários outros. Ao 
viajar em família, procuro sempre incluir locais 
e atrações que interessem a todos.

Seguindo nosso roteiro, atravessamos o Rio 
Tejo e fomos de carro pela Ponte 25 de Abril até 
a histórica cidade de Évora, que é cercada por 
uma muralha medieval.

Em Évora, que fica na região do Alentejo, visi-
tamos o antigo Templo Romano e a Catedral 
da Sé, que é uma arquitetura gótica do Século 
XII. Passamos também pela famosa “Capela dos 
Ossos”, que tem no seu interior, fixado nas suas 
paredes, ossos humanos. Eu, particularmente, 
não senti uma energia muito boa naquele local 
e quase saí correndo de lá.

O Centro Histórico de Évora foi declarado Pa-
trimônio Mundial pela Unesco. Lá tiramos uma 
foto em um painel gigante na Praça do Giraldo, 
onde digitamos nosso e-mail na tela e recebe-
mos a foto alguns dias depois.

No dia seguinte, fomos à Sintra. As fachadas 
coloridas das casas, já fazem o passeio valer a 
pena. Chegando lá, deixamos o carro estaciona-
do e alugamos um “tuc tuc” (espécie de moto 
com uma carrocinha de 4 lugares). Nossa mo-
torista era brasileira. Fomos colina acima rumo 
ao Castelo Nacional de La Peña . Lá em cima, 
uma explosão de cores e azulejos, com bônus 
de uma das melhores vistas para o verdíssimo 
Parque da Pena.

No retorno de Sintra, fomos ao Cabo de La Roca 
para ver o pôr do sol, sendo esse o ponto mais 
ocidental da Europa Continental. 

Nos dias seguintes, subimos em direção ao Nor-
te do País, passando pelas cidades de Coimbra, 
com a sua famosa Universidade; Aveiro, que é 
considerada a Veneza Portugesa com seus bar-
cos moliceiros típicos e os melhores doces de 
ovos de Portugal. Experimentamos essa delícia 
na Confeitaria Peixinho. 

Ah, uma dica que dou, quando forem alugar 
carro para percorrer qualquer país, façam uma 
playlist com músicas que todos gostem incluin-

do artistas locais para ouvir durante o desloca-
mento. Em Portugal, conhecemos a música de 
Bárbara Tinoco, cantora portuguesa, cuja trilha 
marcou nossa viagem.

Seguimos rumo a Porto, onde foi um dos nossos 
Qgs nessa parte da viagem. Quando se conhe-
ce Porto, não temos noção de que ela tem uma 
parte moderna. O centro histórico de Porto 
também reserva muita coisa legal como a Livra-
ria Lello e Estação São Bento, tão obrigatórios 
quanto provar o vinho e um bom bacalhau.

Visitamos também a cidade de Vila Nova de 
Gaia, no Distrito Medieval de Ribeira, às mar-
gens do Rio Douro. De um lado do rio Porto e 
do outro, Vila Nova de Gaia.

 Almoçamos por ali, tendo como pano de fundo 
a icônica ponte de ferro Dom Luís I. Braga foi 
nossa última cidade nessa parte do País. Cida-
de das Flores, limpa e muito florida, mesmo no 
inverno Europeu.

Retornamos a Lisboa para no dia seguinte irmos 
para a Região do Algarve, ao Sul de Portugal.  
Ah, o Algarve. Praias lindas e variadas, com fa-
lésias e águas azuis cristalinas.  Nos estabele-
cemos em Portimão, na Praia da Rocha. De lá, 
conhecemos as cidades de Faro (capital do Al-
garve), Lagos, Praia de Benagil, com suas famo-
sas grutas , Praia do Camilo, Praia da Marinha. 
Compramos um passeio em um barco pequeno 
onde pudemos explorar as cavernas de Benagil. 
Vale muito a pena, já que os barcos pequenos 
conseguem entrar nos locais muito próximos às 
pedras. Nos despedimos de Portugal com as lin-
das paisagens da região do Algarve. Fechando 
com chave de ouro. 

Encerro meu relato por aqui, embora pudesse 
escrever mais umas 100 linhas sobre esse país 
maravilhoso. Viagem, viagem muito, pois esse 
é o melhor investimento que podemos fazem 
para nossas memórias!!!

Participe desta coluna! Contate-nos:
comunicacao@aabbportoalegre.com.br
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TREINAR É ESSENCIAL
PARA A SAÚDE 
Sempre pensando em melhorar a saúde e o 
bem-estar dos abebeanos, a AABB Porto Alegre 
oferece uma academia bem equipada para os 
treinos de seus associados e frequentadores. 
Com a Pandemia o Clube reforçou os protocolos 
de cuidados e garantiu a segurança de todos.
 
Uma pesquisa realizada pela IHRSA, entidade 
global para gestores de academia e saúde, des-
cobriu que as academias não são ambientes 
de alto risco para a transmissão de COVID-19 e 
oferecem um ambiente importante para a prá-
tica de atividade física.  Os dados ainda fazem 
uma relação com a saúde metabólica precária 
de estilos de vida menos saudáveis que resultam 
em casos de COVID-19 mais graves. E que as 
restrições do COVID-19 impactaram negati-
vamente a atividade física e a saúde mental de 
todos. Por isso, venha se exercitar na academia 
do Clube que conta com 500m² e tem diversos 

equipamentos para você se manter em forma. 
O local tem um ambiente moderno com Espaço 
Kids, Espaço Cardio (área de Bikes), Yoga, Pilates, 
sala de avaliação física e de nutricionista. Além 
disso, na academia existe o Espaço do Cross 
Training, que é realizado numa Gaiola de 
Exercícios funcionais e oferece um treinamento 
aeróbico de força, agilidade e resistência. Para 
auxiliar em alguns estilos de treinamentos a 
academia foi adaptada com três tipos dife-
rentes de pisos: emborrachado, grama sintéti-
ca e piso vinílico.
 
Aproveite que AABB está oferecendo uma 
oportunidade única para os casais apaixona-
dos: passe livre para treinar com o seu par na 
Academia do Clube dos dias 07 a 12 de junho. 
Importante consultar a recepção sobre os pro-
tocolos de segurança. Mais informações pelo 
telefone 3243.1000.

Fonte: hub.ihrsa.org
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Acompanhe as Redes Sociais do Clube para 
se manter bem informado sobre as ações da 
AABB Porto Alegre. Lá, você poderá assistir as 
lives, saber um pouco mais sobre as obras, 
conhecer novas modalidades, se encantar 
com a história da Associação e muito mais. 
Curtiu? Aproveite e fique mais pertinho da gente! 

Canal no Youtube
AABB Porto Alegre

Facebook
@aabb.portoalegre

Instagram
@aabbportoalegre

FIQUE LIGADO NOS 
CANAIS OFICIAIS 
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AABB Porto Alegre – Há quanto tempo você é associa-
do do Clube?
Acho que faz uns oito anos... Não sou muito bom com datas.

AABB – Como começou a sua relação com a AABB?
Eu conhecia alguns associados e quando minhas filhas 
começaram a despertar a atenção por atividades esportivas, 
a AABB foi uma boa opção. Patinação, judô e atividades de dança 
foram algumas modalidades que elas praticavam na AABB.

AABB – Como você e sua família utilizam a estrutura 
do Clube?
Nos últimos anos quem mais utiliza o Clube sou eu mesmo. 
Eu atuo no grupo de futebol 7 master, acima de 50, utilizo 
a academia para atividade de musculação além de participar 
da confraria de Gourmet's. No verão a família toda utiliza 
bastante as piscinas.

AABB – Como é participar da Confraria de Gourmets? O 
que te motivou a fazer parte da Confraria? 
A Confraria é uma excelente iniciativa do Clube. Para mim, 
que sempre gostei muito de cozinhar, fiquei muito empol-
gado com a oportunidade de participar. Além de propiciar 
o encontro com um grupo muito legal de Chefs, com um 
conhecimento de culinária relevante, permitindo a troca 
de experiências culinárias gratificante, oportuniza (fora da 
pandemia) uma confraternização frequente e participativa 
que envolve todos os integrantes da Confraria. Me sinto 
realmente um privilegiado de poder participar de um grupo 
tão qualificado.

AABB – Pratica algum esporte? 
Sim, faço parte da equipe de futebol 7 acima de 50, além 
de praticar musculação. Agora, durante a pandemia, eu 
realmente me distanciei de todas as atividades e não tenho 
frequentado o Clube, mas optei por me manter associado, 
pois gosto muito das atividades da AABB, além de ter feito 

grandes amigos na Assossiação.

AABB – Participou dos nossos eventos sociais e culturais 
realizados antes da pandemia?
Sim, participei da festa anos 80 e do jantar beneficente da 
APAE junto com a Confraria. 

A AABB em Revista entrevistou o abebeano Márcio de Aguiar 
Gomes, 53 anos, que durante a pandemia se manteve afastado 
do Clube, mas que mesmo assim continua ao lado da Asso-
ciação. Ele faz parte da Confraria de Gourmet's e do futebol 7 
master. Confira o bate-papo:

um chef bom de bola!

PERFIL

AABB – Quais foram os momen-
tos mais marcantes vivenciados no 
Clube?
O jantar da APAE foi sem dúvida um dos mo-
mentos mais marcantes que vivi no Clube. Poder 
juntar toda essa oportunidade de participar da Confraria 
com a possibilidade de um envolvimento na área da solida-
riedade realmente não tem preço. Ver a alegria estampada 
no rosto das pessoas foi emocionante.

AABB – Como vê o crescimento da Associação? 
Nada é perfeito e sempre temos aspectos a melhorar. Perce-
bo uma evolução contínua na Associação, que está sempre 
buscando alternativas para se aperfeiçoar. Mas de modo 
geral, estou satisfeito com as opções que o Clube oferece.

AABB – Dê algumas dicas para os associados
aproveitarem ainda mais a AABB.
Os espaços do Clube são muito legais. Já fiz aniversário das 
minhas filhas, tanto nas churrasqueiras quanto nos salões. 
Os locais para esportes também são ótimos e sempre 
tem alguma atividade disponível. A dica que eu daria é 
essa, procurem conhecer todas as atividades que a AABB 
proporciona. Às vezes, por serem muitas oportunidades, 
os assossiados acabam não percebendo que há alguma 
possibilidade bem ao seu lado. Principalmente relaciona-
das às atividades físicas, que são muito importantes para 
a saúde. Esporte é vida, venha para AABB praticar alguma 
atividade física, além de ser bom para a saúde, propicia um 
relacionamento social muito saudável.

A Confraria é uma
     excelente iniciativa
             do Clube!
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SER SAUDÁVEL NA PANDEMIA É POSSÍVEL!
Com a pandemia muitas pessoas começaram a repensar 
sobre os cuidados com a saúde. A facilidade de poder 
assistir as lives com exercícios físicos no conforto de 
suas casas, fez com que mais gente começasse a se 
interessar na prática esportiva. 

Um dos benefícios relacionados à saúde para quem 
pratica atividade física é o fortalecimento do siste-
ma imunológico, o que contribui para o controle de 
doenças crônicas como câncer, doenças do coração, 
diabetes e obesidade. Além disso, contribui para 
manter a saúde mental, por proporcionar prazer e 
relaxamento.

A AABB em Revista conversou com os Associados Sandro 
Pasqualin, Médico Ortopedista e Renata Moraes de 
Campos Bruscato, Nutricionista, sobre a importância 
da prática esportiva para a saúde. Confira as entrevistas: 

AABB em Revista - Como a atividade física contribui 
com a imunidade?
Sandro Pasqualin - A atividade física, por meio da ativa-
ção da musculatura e aumento da frequência cardíaca, 
ajuda a mobilizar as células imunes dos seus locais de 
origem (linfonodos, por exemplo). Assim, as células são 
“ativadas” e entram na corrente sanguínea, tornado-as 
aptas para o combate a diferentes patógenos (sejam 
eles vírus, bactérias…).

AABB em Revista -  O que pode ser feito para auxiliar 
no aumento da imunidade?
Existem aspectos importantes na nossa vida cotidiana 
que ajudam na elevação e manutenção da imunidade 
e que devemos estar atentos, visto que são fatores que 
podemos modificar.

Como dicas, podemos observar:
1. Alimentação saudável – podemos dizer que este é 
um dos fatores mais importantes (se não o mais impor-
tante!) para a imunidade. Existem vários alimentos que 
sabidamente beneficiam a imunidade, nos protegendo 
de inúmeras doenças, como o gengibre, alho, iogurte, 
frutas e legumes em geral, entre outros.
2. Sono – o sono de qualidade, por tempo adequado, 
também tem importância fundamental na manutenção 
da imunidade.
3. Estresse – evite-o! Fácil dizer, muitas vezes difícil de 
conseguir, mas o estresse é um inimigo potente da nossa 
imunidade. Portanto, combata-o com bastante esforço, 
especialmente realizando atividades que proporcionem 
prazer (exercícios, leitura, música, dança...).
4. Hidratação – manter o corpo hidratado é fator im-
portante para o correto funcionamento das células, 
especialmente as relacionadas ao combate de doenças 
(células imunes). Portanto, não espere sentir sede e 
mantenha-se hidratando ao longo de todo o dia, com a 
ingestão de no mínimo dois litros de água por dia (de-
pendendo do peso e da realização de atividade física, 
em que a perda de líquidos é mais intensa, a necessida-
de hídrica diária pode chegar perto de quatro litros!!).

AABB em Revista -  Quem está em casa o que pode fazer?
Manter a hidratação e alimentação corretas, um sono de 
qualidade por tempo adequado (em torno de 8 horas) e 
não deixar de realizar atividade física. A quarentena vi-
rou uma “desculpa” para a não realização de atividade 
física, mas devemos ao máximo combater a preguiça e, 
de qualquer forma, realizar alguma atividade… em casa, 
com instrução on-line, na rua atualmente já podemos 
realizar algumas atividades, as academias também es-
tão liberadas com protocolos de segurança...

AABB em Revista -  Qual a importância do exercício físico 
durante a pandemia?
O exercício é importante por vários aspectos. Desde a 
melhora na qualidade muscular, tônus muscular, mo-
bilidade articular… ele tem o aspecto da melhora do 
bem-estar, da auto-estima, do controle de dores rela-
cionadas ao confinamento (por exemplo a dor lombar 
relacionada a quem fica o dia todo sentado em home 
office…), melhora a qualidade do sono, diminui o es-
tresse…. Em resumo, ele age em muitos aspectos que 
estão relacionadas à melhora da qualidade de vida física 
e psicológica. 

Sandro Pasqualin, Médico Ortopedista
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AABB em Revista - Qual a importância de uma alimenta-
ção balanceada durante o período de quarentena?
Renata Campos - Em meio a uma pandemia, como esta 
do coronavírus, precisamos pensar imediatamente em 
sistema imunológico. O ideal é darmos sempre prefe-
rência a alimentos “in natura” (comida de verdade!), 
evitando o consumo de alimentos processados e ultra-
processados, montando pratos coloridos e saudáveis. 
Quando falamos em pratos coloridos estamos falando 
em variedade de nutrientes, favorecendo o fortaleci-
mento do sistema imunológico, promovendo saúde e 
qualidade de vida. 

Não podemos esquecer que a situação que estamos vi-
vendo gera muita ansiedade e a alimentação está dire-
tamente relacionada aos nossos sentimentos. Devido a 
isso, muitas pessoas vêm ganhando peso durante a pan-
demia, aumentando os riscos da covid-19.

Aproveite seu tempo em casa para rever seus hábitos 
alimentares, coma devagar, prestando atenção aos sen-
timentos e sensações durante a refeição, higienize cor-
retamente os alimentos (e as mãos!), consuma legumes, 
verduras e frutas. Não é hora para dietas malucas ou da 
moda. Não existe um superalimento que seja capaz de 
substituir uma alimentação equilibrada. Para aumentar 
a imunidade não deixe de consumir:

Ômega 3: sardinha, salmão, atum, chia, nozes, linhaça.

Zinco: camarão, carne de gado, frango, peixe, fígado, 
aveia, gérmen de trigo, grãos integrais, oleaginosas 
(castanha do Brasil/Pará, amendoim).

Selênio: castanha do Brasil, trigo, arroz, gema de ovo, 
semente de girassol, frango.

Vitamina C: frutas cítricas em geral (laranja, bergamo-
ta, kiwi, morango, limão, abacaxi), tomate, salsa, melão, 
mamão, brócolis.

Vitamina E: semente de girassol, avelã, amendoim, amên-
doa, pistache, azeite de oliva, óleo de girassol, nozes.

Vitamina A: cenoura, batata doce, manga, melão, espi-
nafre, brócolis, pimentão vermelho, ovo.

Probióticos (saúde intestinal, melhor absorção de nu-
trientes): iogurte natural, leite fermentado (como kefir 
e Yakult).

Vitamina D: obtida principalmente por exposição à luz 
solar e encontrada também em alimentos de origem 
animal (salmão, atum e sardinha, fígado de boi, leite e 
seus derivados, gema de ovo). 

Não esqueça: quanto maior a variação dos alimentos, 
maior a quantidade de nutrientes! Nutrientes = Saúde. 
Não posso encerrar sem falar sobre a Água: O líquido 
é essencial ao organismo e contribui para melhorar a 
imunidade. E é justamente o sistema imunológico que 
impede o aparecimento de doenças e infecções. Sua 
função é manter as pessoas saudáveis. Então, mais água 
é sinônimo de menos infecções. Nenhum outro líqui-
do (chimarrão, chás, refrigerantes,...) pode substituir a 
água!

AABB em Revista - Quais os tipos de alimentos você suge-
re para quem está começando a fazer exercícios físicos?
É importante destacar que a nutrição correta garante a 
energia necessária para o exercício e auxilia no período 
de recuperação após o mesmo, diminuindo o risco de le-
sões e a fadiga. O planejamento alimentar segue o mes-
mo de uma alimentação saudável, dando preferência ao 
consumo de carboidratos (frutas, aveia, suco de frutas, 
frutas secas, pão integral, barra de cereais, macarrão, 
batata doce) antes da atividade física; e proteínas (car-
nes, ovos, leite, iogurtes) após a atividade.

AABB em Revista - Quais alimentos não podem faltar 
para quem quer se manter saudável?
Quem entra no meu consultório dificilmente sai sem 
esses alimentos: Aveia, oleaginosas (castanhas, nozes, 
amêndoas...), verduras e frutas (quanto mais colorido, 
melhor), iogurte natural, carnes magras, ovos, cereais 
integrais (aveia, arroz, pães, macarrão...).

Renata Moraes de Campos Bruscato, Nutricionista 
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A AABB Porto Alegre tem boas notícias para 
os alunos das escolas esportivas, algumas 
modalidades retomam seus atendimentos. 
Veja as atividades liberadas: 

Patinação (ginásio)
As turmas permanecem as do site

Ballet (sala ginástica)

Ginástica Artística (sala ginástica artística) 
Turmas provisórias nas terças e quintas

Futsal (ginásio de esportes)
As turmas permanecem as do site

Futebol (campo)
Horários do site

Basquete (ginásio)  

Vôlei (ginásio)
Terças e quintas

Beach Tennis (quadras de areia)
Consultar horários com AMello Esportes

Tênis (quadras de tênis)
Consultar horários com AMello Esportes

Remo (AABB/ASBAC)

Stand Up Paddle (AABB/ASBAC)

Natação (piscina)

Artes marciais
Aikidô, Karatê e Krav Maga 

Academia
Musculação, aulas coletivas, yoga e pilates

ATIVIDADES PARA 
VOCÊ SE EXERCITAR 
SEM MEDO
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IMPORTANTE:
Consultar horários e turmas na Central de Rela-
cionamento, caso ultrapasse o limite de vagas o 
aluno deverá incluir seu nome na lista de espera. 

As atividades na academia, como musculação 
e aulas coletivas, devem ser com agendamento 
prévio no site. 

O uso de máscara permanece obrigatório, com 
sua utilização correta: cobrindo boca e nariz. 
O distanciamento físico, sem aglomerações, 
também segue obrigatório, assim como a limpeza 
constante das mãos com água e sabão ou álcool 
gel 70%.

SEGUROS PARA TODA A VIDA.
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DESTAQUE

JOHN OLIVEIRA DA SILVA CAMILA GUADAGNIN BERTONCELO

PAULO RICARDO PEREIRA AMARAL ELISABETH TOLEDO ONOFRIO

KELY CEMIN FARIA CATIANE ALINE STOLL

FRANÇOISE CRUZ DA COSTA ALESSANDRO DA SILVA
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CAROLINA DE BARROS BEHR ERLI SALGUEIRO JUNIOR

LUCIANA PACHECO DE CARVALHO E ADEMIR DUARTE LENCINA ROBERTO CASSES CAMBOIM

NICOLIE MASSOCHINI ZWARTJES JOSE AFONSO NEDEL

ANTONIA BURZLAFF D ORFANI DILSI TERESINHA METZDORF JUNGES



aabbportoalegre.com.br

24
24



/aabb.portoalegre @aabbportoalegre 25



aabbportoalegre.com.br

26
26

RSA rsa@aabbportoalegre.com.br

AABB COMUNIDADE ASSINA
PARCERIA COM UNIRITTER
No dia 08 de abril, a AABB Porto Alegre recebeu 
o projeto de extensão Dentes Fortes comum aos 
cursos de Odontologia e Nutrição do Centro Uni-
versitário Ritter dos Reis – Uniritter. O presidente 
Renato Innig Zimmermann recebeu na ASBAC os 
professores Guilherme Cerveira e Rafaela Corrêa e 
apresentou o programa AABB comunidade. Na vi-
sita, foi assinado o convênio simbolizando o início 
da parceria. 

O trabalho será voltado para as questões educati-
vas e assistenciais dentro das áreas de atuação da 
nutrição e odontologia. O objetivo da ação é me-
lhorar as condições nutricionais e odontológicas 
das crianças e adolescentes do AABB Comunidade 
através de materiais educativos atividades. O inicio 
da atividade será realizado virtualmente. 

Quer saber mais sobre o projeto?
Acompanhe @projetodentesfortes_
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