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Os dias mais frios chegaram para lembrar os gaúchos do inverno... 
E com isso reforçamos a importância de manter os protocolos de 
saúde para evitar a contaminação pela Covid-19.  Estamos, aos 
poucos e com muito cuidado, retomando as atividades oferecidas 
pelo Clube, sempre observando  a necessidade de manter a higie-
nização das mãos, o distanciamento seguro, o uso do álcool em gel 
e máscara.

Nesta edição da AABB em Revista você vai ficar informado sobre as 
principais atividades desenvolvidas pelo Clube. Na matéria de capa, 
que acompanha as páginas centrais, uma entrevista com o abe-
beano Ademir Duarte Lencina, Advogado e Psicanalista alerta sobre 
o efeito das redes sociais em nosso cotidiano. Além disso, momentos 
significativos são compartilhados nas páginas da publicação: a 
renovação da parceria com a Prefeitura de Porto Alegre no projeto 
Social Esporte Clube; a entrega das doações arrecadadas durante 
a campanha do agasalho; os abebanos sortudos que ganharam as 
caixas da ação de Dia dos Namorados do Clube; atletas da patinação 
abebeana que conquistaram vagas na Seleção Brasileira; e outros 
assuntos ótimos para ler.

Para garantir o seu roteiro de viagem (assim que a pandemia passar), 
o associado Tiago Thedy contou sobre a sua inesquecível experiência 
na Califórnia e garantiu um roteiro repleto de emoções. E, no perfil, 
batemos um papo com o Superintendente de Varejo do BB, Everton 
Kapfenberger que contou um pouco mais da sua trajetória inspiradora.

Aproveite e coloque a sua leitura em dia
com a nossa AABB em Revista!
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www.aabbportoalegre.com.br

DIRETORIA

EDITORIAL

Renato Innig Zimmermann
Presidente - AABB Porto Alegre

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

AABB EM BENEFÍCIO DO ESPORTE

A AABB Porto Alegre retomou a parceria com a 
prefeitura da Capital no projeto Social Espor-
te Clube. A ação oferece a oportunidade de 
prática esportiva para crianças e adolescen-
tes de seis a 17 anos. A formalização acon-
teceu no dia 22 de junho, em ato no Paço 
Municipal.  Participaram da cerimônia repre-
sentando o Clube, o Presidente Renato Innig 
Zimmermann e o Vice-Presidente de Esportes, 
Guilherme Collares. 

As vagas gratuitas são destinadas a jovens 
com renda familiar de até três salários míni-
mos, estudantes de escolas públicas ou be-
neficiados com bolsa integral.

O projeto é liderado pela Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e Juventude junto aos clu-
bes AABB, Caixeiros Viajantes, Grêmio Geral-
do Santana, Sogipa, Sociedade Hípica, Grêmio 
Náutico Gaúcho, Grêmio Náutico União, As-
sociação Cristã de Moços (ACM), Lindóia Tê-
nis Clube, SESC e Sociedade Libanesa. 

Informações sobre as inscrições podem ser 
obtidas pelo telefone (51) 3289.4875 ou pelo 
e-mail  projetossociais@portoalegre.rs.gov.br. 

Secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Antôno Carlos de Oliveira Pereira "Kiko", recebendo um presente da AABB.
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atendimento@aabbportoalegre.com.br
ADMINISTRATIVO

RESTAURANTE BARCELOS VOLTA
COM O ATENDIMENTO AO PÚBLICO
RESTAURANTE BARCELOS VOLTA
COM O ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Boas notícias para quem aprecia a boa culinária: o 
Restaurante Barcelos retornou com os atendimen-
tos presenciais no Clube, de segunda a sábado, das 11h 
às 14h30min. O Buffet conta com ilha de saladas e 
frutas, ilha de pratos quentes, ilha de sobremesas, 
sorvete italiano, água mineral e sucos naturais. Mais 
informações pelo telefone 3243-1062. 



/aabb.portoalegre @aabbportoalegre 5

COLUNA DA

ABEBITA

Olá, pessoal! Tudo bem?
Quero contar para vocês sobre uma ação muito legal que eu pude 
participar. A AABB é um dos pontos de coleta da Campanha do 
Agasalho e do alimento para a Prefeitura de Porto Alegre. No 
dia 18 de junho, fui entregar as doações e fiquei muito feliz! 

O Clube vai continuar recebendo as doações em dois pontos de coleta: 
Na portaria Central e também na Academia.

Vamos exercer a solidariedade! 

O que doar:
Roupas (femininas/masculinas; adulto/infantil), calçados,
cobertores, lençóis e alimentos não-perecíveis.

Participe da POA que Doa e faça sua parte!

Foto: Arquivo pessoal
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Você sabia que a Festa Junina foi trazida para o Brasil por 
influência dos portugueses no século XVI? A comemoração 
possuía uma conotação estritamente religiosa e era realiza-
da em homenagem a santos como São João e Santo Antô-
nio. Ao longo do tempo a festa foi sendo adaptada e aqui 
na AABB a tradicional festa sempre foi de muita animação e 
alegrias. Confira algumas das festas dos anos 2000: 

Em 2005, a tradicional Festa Junina do Clube contou com 
a presença de cerca de 3.000 pessoas, que puderam se di-
vertir com as brincadeiras típicas, como pescaria e jogo das 
argolas, mas também com as mais modernas, como cama 
elástica,  muro de escalada e canoagem na piscina. Nesta 
época a festa contava com uma linda fogueira. 

No ano de 2007, o evento alusivo aos Jogos Pan-America-
nos, e distribuiu mais de 200 mudas de árvores nativas e 
arrecadou agasalhos e alimentos trazendo um caráter soli-
dário para a festa. Além das brincadeiras tradicionais, como 
pescaria, acerte o buraco e jogo de argolas, atividades es-
peciais como canoagem, mini-golfe, cama elástica, oficina 
de reciclagem, recanto infantil e carro elétrico também 
fizeram a alegria da gurizada.

Na tarde de 20 de junho de 2009, a AABB se transformou 
em uma verdadeira quermesse. As novidades desse ano

foram o túnel do terror e o pombo-correio, que alegrou a 
tarde com recadinhos e declarações de amor. E, como em 
todo o arraial tem casório, os colaboradores do Clube prepara-
ram um casamento na roça com direito a noivo que não quis 
casar, amante que apareceu no meio da celebração e delegado 
levando todo mundo para o xilindró. Com o valor de ingresso 
para associados a um quilo de alimento não-perecível ou um 
litro de leite, o resultado foi mais do que solidário: quase duas 
toneladas de alimentos arrecadadas foram encaminhadas às 
crianças do Programa AABB Comunidade.

Há alguns anos, por questões de preservação ambiental, a 
AABB deixou de fazer a fogueira com madeira. Já na edi-
ção de 2018, o tema foi o Arraial da Abebita, onde nossa 
mascote se tornou a grande anfitriã. A dupla Sullivan e 
Matheus animou a festa e não deixou ninguém parado. 
Além disso, o evento contou com Roda de chimarrão com a 
Erva Mate Amizade, brinquedos infláveis para a criançada, 
brincadeiras típicas, troca de figurinhas da Copa e oficina 
de criatividade com T de Tati. 

Em 2020, em função da pandemia, não foi possível realizar 
o evento, mas para não deixar passarem as comemorações 
juninas em branco, a AABB promoveu um Drive Thru Juni-
no. A ação especial distribuiu kits de guloseimas típicas das 
festas de São João para associados regulares no quadro social. 

ARRAIAL DA AABB: DIVERSÃO PARA TODAS AS IDADES!ARRAIAL DA AABB: DIVERSÃO PARA TODAS AS IDADES!

promemoria@aabbportoalegre.com.br
PRÓ-MEMÓRIA
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ABERTURA PARCIAL): 
Segunda a sexta-feira: 9h às 12h - 13h às 15h 

 Fone: (51) 3243-1064

LIVROS
Margaret Atwood - A odisseia de Penélope

Andrew Solomon - Um crime da solidão

V. S. Alexander - As garotas Madalenas

James Baldwin - O quarto de Giovanni

Cortella, Karnal e Pondé - Felicidade

Domenico De Masi - O ócio criativo

Jacob Petry - Poder e manipulação

Caio Carneiro - Enfodere-se!

Christopher Reich - O golpe

Rubem Fonseca - José

É importante saber quando passar um livro adiante. 
Muitas vezes eles ficam na estante por muito tempo, 
parados, esperando alguém que os leia. Contudo, 
muitas vezes o livro já foi lido ou não se faz mais uso 
dele. Por isso, é importante lembrar que a Biblioteca 
Eduardo Haute recebe doações de livros! Os mes-
mos passam por higienização e triagem. Após essas 
etapas, os materiais passam a integrar o acervo ou 
são repassados para o projeto de incentivo a leitura 
da AABB (Aramado de Livros desativado apenas 
durante a pandemia). Caso os itens doados não se 
encaixem nos assuntos abrangidos pelo acervo, 
eles são repassados às bibliotecas comunitárias da 
zona sul de Porto Alegre. Logo, se você tem algum 
livro que já não tenha mais interesse, entre em con-
tato conosco e nos faça sua doação, com certeza ela 
será bem-vinda!

AVISODEMAIS AQUISIÇÕES 

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES EM LIVROS

 

    

    

    

    

    

    

 
 

 
Livros: 
Margaret Atwood - A odisseia de Penélope 
Andrew Solomon - Um crime da solidão 
V. S. Alexander - As garotas Madalenas 
James Baldwin - O quarto de Giovanni 
Cortella, Karnal e Pondé - Felicidade 
Domenico De Masi - O ócio criativo 
Jacob Petry - Poder e manipulação 
Caio Carneiro - Enfodere-se! 
Christopher Reich - O golpe 
Rubem Fonseca - José 

 
É importante saber quando passar um livro adiante. 
Muitas vezes eles ficam na estante por muito tempo, 
parados, esperando alguém que os leia. Contudo, 
muitas vezes o livro já foi lido ou não se faz mais uso 
dele. Por isso, é importante lembrar que a Biblioteca 
Eduardo Haute recebe doações de livros! Os mesmos 
passam por higienização e triagem. Após essas etapas, 
os mesmos passam a integrar o acervo ou são 
repassados para o projeto de incentivo a leitura da 
AABB (Aramado de Livros). Caso os itens doados não se 
encaixem nos assuntos abrangidos pelo acervo, os 
mesmos são repassados às bibliotecas comunitárias da 
zona sul de Porto Alegre. Logo, se você tem algum livro 
que já não tenha mais interesse, entre em contato 
conosco e nos faça sua doação, com certeza ela será 
bem-vinda. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ABERTURAL PARCIAL): 
Segunda a sexta: 9h às 12 – 13h às 15h 

Telefone: (51) 3243-1064 
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O Coral da AABB está preparando uma música es-
pecial para o Dia do Amigo, que será publicada nas 
redes sociais do Clube, no dia da comemoração, 20 
de julho. Além disso, os coralistas estão ensaiando 
e preparando a música em comemoração ao dia 
dos Pais, que será apresentada no Encontro Virtual 

de Coros da FENABB - Dia dos Pais. A transmissão 
acontecerá nos dias 19 e 20 de agosto, pelo canal 
TV FENABB - Federação das AABBs, no YouTube. Os 
ensaios acontecem todas as segundas, às 19h30 
min. Participe: Informações pelo e-mail sociocul-
tural@aabbbportoalegre.com.br. 

Entre os meses de maio e junho aconteceram dois 
encontros do Clube da Leitura. O primeiro  foi rea-
lizado no dia 15 de maio, em formato virtual. Tive-
mos a participação de integrantes que comparti-
lharam suas leituras feitas nesse período. O segundo 
encontro aconteceu no dia 26 de junho. O evento 
durou mais de duas horas. Foram compartilhadas 
as leituras do mês, assim como recomendações de 
eventos culturais e filmes. 

Para participar do Clube da Leitura fique ligado 
nos próximos encontros:

MÚSICAS NOVAS ANIMAM O CORAL DO CLUBE

CLUBE DA LEITURA VIRTUAL APROXIMA OS 
LEITORES ABEBEANOS

sociocultural@aabbportoalegre.com.brCULTURAL

Dia 07 de Agosto, às 15h

Dia 20 de Novembro, às 15h

Dia 11 de Dezembro, às 15h

PATROCÍNIO:



/aabb.portoalegre @aabbportoalegre

Os artistas do Grupo de Arte da AABB 

Porto Alegre se reúnem anualmente 

para planejar o tema de sua exposição 

que integra a programação da Semana 

Cultural. Entre os trabalhos realizados 

pelos abebeanos, damos destaque 

para dois projetos de mosaico.  

O primeiro começou em janeiro de 
2016, quando a artista Lisiane Rabello 
iniciou um projeto para restauração 
de mesas com o reaproveitamento de 
pedaços de azulejos. Em fevereiro de 
2017, um grupo de artistas abebeanos 
se reunia nas dependências do Clube 
para usar a criatividade e aprender 
as técnicas do mosaico para produzir 

as mesas. Este processo resultou em 
14 mesas com a base em mosaico, 
que foram projetadas pelos artistas 
do Grupo de Arte. A inauguração 
aconteceu na noite do Vernissage de 
18 de julho de 2017. As mesas foram 
montadas no saguão do prédio prin-
cipal. Cada mesa com uma plaquinha 
identificando o artista responsável por 
sua criação. Os artistas envolvidos 
foram Carlos Boeira de Jesus, Clarice 
Silva de Castro, Jaqueline Noleto, 
Lisiane Rabello, Marga Bressani, 
Marieta Gonçalves, Naide Baseggio 
Corrêa, Schaiane Bavaresco e Siomara 
Vilanova Cerqueira.

Outro destaque é o painel coletivo 

com mandalas para trazer boas ener-
gias e expressar o que os artistas sentem 
pela Associação. A obra de arte feita 
no estilo mosaico tem 2,40m por 
2,20m e foi criada para homenagear 
os 75 anos do Clube. O painel foi 
inaugurado em 17 de julho de 2018 
e se encontra no hall de entrada do 
prédio Administrativo da AABB. 
Os artistas que participaram da tela 
foram: Chris Fonseca, Clara Figueira, 
Clarice Silva de Castro, Claudia Mene-
zes, Eduardo Salaberry, Lisi Rabello, 
Marga Bressani, Marieta Gonçalves, 
Naide Baseggio Corrêa, Jaqueline 
Noleto e Siomara Vilanova Cerqueira.

Para participar do Grupo de Arte entre 
em contato através do e-mail socio-
cultural@aabbbportoalegre.com.br.

MEMÓRIA DO CLUBE CRIADA POR GRUPO DE ARTE

sociocultural@aabbportoalegre.com.brCULTURAL

9
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SOCIAL sociocultural@aabbportoalegre.com.br

Para celebrar o dia mais romântico do ano, a AABB preparou 10 caixas com guloseimas para pre-
sentear aos abebeanos apaixonados. A ação ofereceu sete para os associados que estiverem em 
dia com a mensalidade. E mais três para os associados que publicassem  uma foto com seu amor 
no Instagram, usando a #aabbcomvocê e marcando o @aabbportoalegre. 

No dia 11 de junho foi realizado o sorteio. As caixas foram entregues diretamente na casa dos 
ababeanos durante tarde do dia 11, com a participação especial da Abebita.

Agradecemos pela participação de todos!
Em breve novas ações serão divulgadas.

DIA DOS NAMORADOS: MAIS
PERTINHO DE QUEM VOCÊ AMA!

Confira a relação dos vencedores:
•  Nelza Oliveira
•  Angela Zwartjes
•  Cezar Mendonça (Carioca)
•  Tuiskon Bejarano Haab
•  Yen Ko Cheng
•  Francisco Esteves Filho
•  Rogério Zen Petersen
•  Salua da Silva Morales
•  Sergio Lima Morais
•  Marcus Vinicius Milani Rodrigues

OLAVO E ANGELA ZWARTJES

CEZAR MENDONÇA E SIRLEY PLEINSERGIO LIMA MORAIS
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NELZA OLIVEIRA

ROGÉRIO ZEN PETERSEN TUISKON BEJARANO HAAB

SALUA DA SILVA MORALES

 VIVIANE SANTOS E MARCUS VINICIUS RODRIGUES CLÁUDIA PRESSER SEPÉ, ESPOSA DE YEN KO CHENG.

11
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INGREDIENTES 

•  1kg de camarão médio
    (usei camarão cru com casca e cabeça)

•  1/2kg de camarão grande com rabo 
•  1 e 1/2 xícara de arroz branco
•  4 colheres de sopa de manteiga
•  1/2 xícara de farinha de trigo
•  500 ml de leite morno
•  Colher de chá de nós moscada ralada
•  1/2kg de queijo mussarela ralado
    ou picado bem miúdo 
•  1 pote de requeijão cremoso 
•  100gr de parmesão ralado 
•  1 xícara de ervilha fresca 
•  100gr presunto cru picado
    ou em cubos 
•  200gr bata palheta bem fina 
•  Sal a gosto 

Grau de dificuldade:  Médio

Rendimento:   4  pessoas

Custo aproximado:  R$ 120,00$$

Você quer participar com a sua receita nesta coluna?
Enviei para o Depto. Sociocultural pelo e-mail sociocultural@aabbportoalegre.com.br.

gourmet@aabbportoalegre.com.br
GOURMET'S
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ARROZ PARISIENSE COM CAMARÃO
POR LUIZ CLÓVIS ANDERE TRINDADE

MODO DE PREPARO

• Descasque os camarões (ferva em uma panela as cascas e às cabeças
    e filtre para obter a água do arroz).

• Cozinhe o arroz normalmente com essa água e reserve.

•  Refogue os camarões  em pequenas porções mantendo-os separados, 
    os médios e os grandes e reserve.

•  Refogue na mesma frigideira as ervilhas o presunto, reserve.

•  Inicie o preparo do molho bechamel, numa panela coloque a manteiga com um fio de azeite. Após             
     coloque a farinha de trigo sempre mexendo. Quando formar uma pasta consistente coloque o leite 
     já mormo em pequenas porções para evitar embolotar. Assim que estiver bem líquido adicione a 
     nós moscada, metade do queijo mussarela e o parmesão, sempre mexendo adicione a ervilha e o 
     presunto, logo após coloque os camarões médios e o arroz.
    
•   Monte seu prato sobrepondo a batata palha e os camarões grandes.

•   Bom apetite!
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ABEBEANOS
Por Tiago Thedy

PELO

MUNDO

Já havíamos visitado a Califórnia outras 
vezes, mas ainda faltava a cidade de San 
Francisco com suas coloridas casas vitoria-
nas, bondinhos e a emblemática Ponte 
Golden Gate. A cidade estava fria e com 
uma névoa que permaneceu quase o dia 
todo. Após alguns dias de passeio saímos 
de San Francisco e descemos até San Diego 
pela  Pacific Coast Highway, famosa por 
cortar deslumbrantes paisagens praianas 
em sua extensão,  com muitos parques 
para pernoitar podendo dormir no carro 
ou alugar uma cabana  e se tiver sorte, ou 
azar, ursos podem aparecer. Chegando a  
San Diego matamos a saudades de amigos, 
residentes lá, amizade que se fortaleceu 
nas disputas de tênis na AABB Porto Alegre.  

Depois de um vôo de 6 horas chegamos 
ao Hawaii, mais precisamente na ilha de 
Oahu, onde fica a capital Honolulu. Optamos 
em ficar em uma área central chamada 
Ko Alina Beach, com suas águas calmas e 
um pôr do sol de tirar o fôlego. Aproveita-
mos os dias lá visitando as praias de  Wi-
kiki com muitos prédios e comércios e um 
mar translúcido. Além de Makaha, Sandy 
Beach, Kailua e outras tantas, sempre com 
muito sol e água quente, lembrança espe-
cial das praias Hanauma Bay e Shark Cove 
onde os mergulhos eram incríveis.

De todos os lugares da ilha, o North Shore 
(costa norte) era o mais desejado devido 
suas ondas e histórias lidas em revistas 
de surf na adolescência. Praias como as fa-
mosas  Pipeline  Sunset e Waimea, realmente 
mereciam nossa atenção. Além de muita 
praia ainda tivemos tempo de conhecer 
cachoeiras, mergulhar com tubarões e claro 
jogar  beach tennis,  onde  fomos muito 
bem recebidos pelo pessoal da Hawaii Beach 
Tennis Association. É ótimo quando  viajamos 
para lugares que achávamos que não passaria 
de sonho, com certeza algo  dentro da gente 
muda!

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

UM SONHO DE VIAGEM PARA A CALIFÓRNIA E HAWAII
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CAPA

O EFEITO DAS REDES SOCIAIS NO NOSSO COTIDIANO 
Atualmente a maioria das pessoas utiliza algum tipo de rede 
social para se comunicar e buscar informação. Mas devemos 
tomar alguns cuidados para não cair em golpes e entender o 
que é notícia real e o que é  Fake News. Para compreender um 
pouco mais sobre o comportamento adequado na internet, a 
AABB em Revista conversou com o abebeano, Advogado e Psi-
canalista, que esclareceu a sua visão sobre o tema. Confira: 

AABB em Revista - Qual orientação você passaria para a uti-
lização de forma adequada das redes sociais? 
Falar em redes sociais hoje não é algo que possa ser tratado 
de forma simplória, exige uma reflexão a respeito de temas 
tão caros ao humano, como subjetividade, autoestima e um 
aumento a ser considerado de traços narcisistas junto às suas 
consequentes frustrações mediante a quantidade de curtidas 
esperadas e não ocorridas de fotos ou eventos. 

Todos os temas acima expostos estão interligados e precisam 
ser trabalhados para que se diminuam os “estragos” causados. 
A grande questão não está relacionada diretamente às redes 
sociais, mas sim ao comportamento diante delas e os reflexos 
destes.
Penso que as redes sociais nos distanciam de quem realmente 
somos. Mostra o melhor de nós, em uma exigência que dei-
xa pouco espaço para o sofrimento subjetivo e de certa forma 
afeta o outro, construindo uma sociedade mais frustrada, au-

mentando sentimentos de inveja 
alheia, sobre algo que muitas ve-
zes nem é verdadeiro. E não só 
isso, ao postar uma foto em que 
poucas pessoas curtam, aumen-
ta a baixa autoestima afetando 
o subjetivo de quem posta e de 
quem vê a postagem num movi-
mento de comparação também 
nocivo. A ideia de dar tanta im-
portância à imagem e menor 
ao ser humano que nela está é 
prejudicial a todos. Em um de 

seus contos, escritos 
em 1882, de-

nominado 
“O Espe-
lho”, Ma-
chado de 
Assis,refle-
te esse te-  

ma de forma 

muito inteligente falando, através do protagonista Jacobina, na 
existência de duas almas, uma externa e outra interna. Com a 
crítica através da ironia que lhe é peculiar, ele escreve que em 
algumas situações a alma externa prevalece sobre a interna, ou 
seja, traduzindo, por vezes considero mais importante o que 
os outros acham de mim, do que o que eu mesmo acho a meu 
respeito ou de quem realmente sou causando uma patologia. 
Na citada obra Jacobina, o protagonista passa em um concurso 
público para alferes (militar), e as pessoas que convivem com 
ele dão mais importância para o cargo que ele ocupa do que 
para o ocupante do cargo.  

Por outro lado, as redes sociais ajudam muito na comunicação 
de pessoas que estão distantes, principalmente nesse atual 
momento de pandemia que estamos vivenciando, mas como 
dito, o problema não está nas redes sociais, mas na forma que 
a utilizamos. Podemos concluir aqui, utilizando o exemplo de 
uma faca, que é um utensílio para facilitar o manuseio de ali-
mentos, e, que, no entanto serve, para alguns como arma para 
ferir pessoas. 

Ante o exposto, penso que a utilização das redes sociais deva 
ocorrer de forma responsável, levando em consideração o sen-
so crítico e a urbanidade. 

AABB em Revista - Qual o tempo máximo para a utilização do 
celular, computador e meios comunicativos? Por quê?

Um dos malefícios trazidos pelas redes sociais, se assim pode-
mos nos referir é quanto ao tempo dedicado as mesmas, tende-
-se a gastar muita energia, desperdiçar muito tempo olhando e 
admirando a vida alheia, de pessoas que talvez nunca conhece-
remos pessoalmente e que tão pouco se importam com a gen-
te e deixamos de dedicar tempo e atenção a quem realmente 
importa. E, muitas vezes vem o arrependimento, quando da 
ocorrência de um óbito inesperado. O aumento do ego diminui 
o nosso olhar para o outro, que muitas vezes é uma filha ou um 
filho que está à espera desse olhar que não chega e que cau-
sará um buraco, trazido nas sessões de terapia. Quanto a essa 
questão recordo-me de um fato bastante interessante. Estava 
em uma janta com minha família e observamos noutra mesa, 
mais de 20 amigos que se reuniram para uma confraternização, 
detalhe; todos estavam olhando para o celular e ninguém fa-
lando entre si.

Quanto ao tempo de utilização do celular o necessário para re-
solver a questão que motivou tal comunicação. Em relação ao 
uso do computador, com a pandemia e por ela o advento do 
home office, temos que ter o cuidado de não nos tornarmos 
escravos do trabalho e deixar de lado outras áreas importantes 
da vida, como os filhos, o lazer, o convívio em família, o que 
portanto, deve se atentar para a autodisciplina e organização, 
determinando um horário para cada compromisso e com isso 

evitar ou atenuar prejuízos de ordem emocional. 

Por fim, quanto à utilização dos meios de comunicação 
em geral e demais aplicativos temos que usar o míni-
mo para nos informarmos e estabelecermos um horá-
rio fixo para isso. Importante dividir com a família tal 
planejamento para evitar situações em que os filhos, 
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O EFEITO DAS REDES SOCIAIS NO NOSSO COTIDIANO 
principalmente as crianças se sintam preteridos e muitas vezes 
em situação de abandono importante tal planejamento porque 
vejo muito na clínica filhos que tem os pais presentes em casa, 
mas com a cabeça no trabalho, ressalta-se que por vezes a au-
sência pela distância ou separação é mais fácil de superar do 
que a denominada presença-ausência (estar não estando), sem 
falar em outras questões como o convívio social, hoje afetado 
pela pandemia, mas que já vinha sofrendo as consequências 
dessa nova era. 

AABB em Revista - Como as redes sociais afetam a privacidade 
das pessoas?

Na verdade tudo passa por uma questão cultural e de educa-
ção. Se usada com responsabilidade, com senso crítico e com 
bom senso, não se pode dizer que as redes sociais afetem as 
pessoas. Agora, não podemos olvidar que o nome é rede social, 
tal seja sociedade e que essa é feita por pessoas, bem ou mal 
intencionadas, a utilização por estas pessoas é que irá afetar o 
outro. Nesse ponto é importante destacar a perversidade que 
é uma estrutura presente no humano e ainda que em núme-
ro infinitamente menor se comparada à população em geral, 
ela é encontrada em jogos de futebol, no trânsito, dentro da 
própria família, entre outros. O perverso não vai a um jogo de 
futebol para assistir, vai para provocar uma situação, promover 
agressões, o que ocorre em todas as áreas. Nas redes sociais 
por estarmos mais expostos, podemos nos deparar com mais 
facilidade à esses psicopatas. E diferente do que se pensa, o 
psicopata não é apenas o serial killer, mas tem aqueles que se 
aproximam para fazer um estrago, seja numa proporção maior 
ou menor. Como exemplo vemos casos de exposição inadequa-
da de ex-namorados que por não aceitarem o fim do relacio-
namento acabam expondo fotos e intimidades da vida do ex 
com o intuito de macular a sua imagem, casos esses que são 
passionais e não necessariamente por psicopatia. 

AABB em Revista - Qual o tipo de comportamento deve ser 
evitado nas redes sociais?

Os principais comportamentos a serem evitados numa rede so-
cial são aqueles que expõem de forma insegura a nós e aos nos-
sos familiares, isto por vivermos numa sociedade em que vive 
de forma acentuada a insegurança. Nossa mente é formada por 
três instâncias, segundo um dos pais da psicologia moderna, 
Freud, que fala em Id, ego e superego. Para não aprofundar, até 
para não se perder o foco, o superego é formado por padrões 
sociais, e, com isso, pela sociedade. Se partirmos do princípio 
de que vivemos numa sociedade doente, por pregar delibera-
damente o consumismo e de outro lado não permitir acesso a 
muitos a sequer as necessidades básicas, ela acaba adoecendo. 
E não só, uma sociedade que prega que se você não tem suces-
so, é considerado um fracassado, novamente estamos diante 
de uma sociedade doente e que adoece. Portanto, o comporta-
mento que deveria ser evitado nas redes sociais e na sociedade 
como um todo, é aquele que possa prejudicar o indivíduo na 
sua essência que é a de ser feliz. 

Precisamos de postagens que tratem de uma cultura de paz e 
não de guerra, de democracia e não de totalitarismo, de amor 

e não de ódio, de respeito a diversidade. Precisamos de postagens 
que de forma sutil e elegante, não permita mais o racismo, o 
machismo, o fascismo e a intolerância, sejam elas quais forem.

AABB em Revista - Como não cair em golpes na internet?

Hobbes já dizia “o homem é lobo do homem”, Maquiavel “os 
fins justificam os meios”. E nós brasileiros enquanto não nos 
livrarmos do estigma do dito “jeitinho brasileiro”, somado a 
estrutura da psicopatia acima mencionada, sempre estaremos 
diante da infeliz oportunidade de enfrentarmos um golpe ou 
uma tentativa de golpe. 

Primeiramente importante a afirmação de que ninguém dá 
algo a alguém sem querer algo em troca. Segue um exemplo 
de tentativa de golpe, certa vez me ofereceram um empréstimo 
e me disseram que seria do valor que eu precisasse a foto de 
perfil da pessoa era de um senhor bem vestido, de costas pra 
uma paisagem bonita e que apresentava um semblante de uma 
pessoa bem intencionada. Percebi que se tratava de um golpe, 
mas resolvi ir adiante na conversa. O resultado foi o esperado, 
era uma golpe. Disse a ele que precisa de R$ 1.500.00,00, ele 
disse podemos liberar, mas como sou aqui da França, preciso 
que adiante as taxas que é no valor de R$ 5.000,00. Golpe an-
tigo, mas acredito que muitas pessoas possam cair. A resposta 
para a pergunta é a mesma usar a internet com senso crítico e 
bom senso.

AABB em Revista - Como saber o que é Fake News?

As Fake News, tal sejam notícias falsas já renderam muito di-
nheiro e poder, para quem com elas trabalha. Elas só benefi-
ciam os mensageiros quanto aos destinatários, esses são os 
maiores prejudicados. Elas são tão poderosas que podem eleger 
um candidato. Elas causam um mal à sociedade que por vezes 
pode ser irreversível. A única forma que temos de enfrentar 
elas é com a formação e a informação. Mas se não tivermos 
essas ferramentas temos que novamente nos socorrermos ao 
básico, ou seja, o senso crítico e o bom senso. Na verdade não 
devemos compartilhar mensagens sem antes investigarmos a 
fonte. Se colocarmos no Google ele buscará várias alternativas 
de dizer se aquela notícia é falsa ou verdadeira e assim, evitarmos 
com responsabilidade, a proliferação desse câncer social.
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Durante a pandemia, o cenário mundial trouxe incertezas 
e medo para a humanidade. E isso não foi diferente 
com os atletas, já que muitos tiveram que parar seus 
treinamentos, sem saber quando retomariam ou muito 
menos quando haveria uma nova competição. O jeito foi 
inovar, realizando treinos on-line e assim buscar novas 
motivações para ir adiante. Os atletas da Patinação Ar-
tística, depois de 18 meses sem competições, voltaram a 
encarar dois campeonatos em apenas 20 dias e mostraram 
que ainda têm carisma e brilho em suas apresentações. 
Os patinadores disputaram o Campeonato Estadual na 
cidade de Venâncio Aires/RS e o Campeonato Nacional 
em Joinville/SC.

No total foram 30 atletas disputando em diversas 
modalidades e categorias. O pódio foi conquistado não 
uma ou duas, mas sim 27 vezes e provou que a equipe 
abebeana de patinação continua forte. Além disso, os 
atletas Arthur Alcorte, Luisa Duarte e Martina Crestani, 
conquistaram vagas nas categorias individuais da Seleção 
Brasileira. Também foram contemplados com vagas na 
Seleção, os grupos de Show Dynami Small Group, com-
posto por 12 atletas, e Grupo Zênite, composto por 11 
patinadores.

A técnica Lisandra Duarte comentou sobre a fase vivida 
por sua equipe: “Me sinto lisonjeada em tê-los como 
atletas. Foram muitos meses de paciência na espera 
do retorno das competições. Não foi uma tarefa fácil 

mantê-los motivados com a ausência do calendário que 
estamos habituados, mas nos fortalecemos como equipe 
e nos mantemos firmes e fortes. O mais importante ao 
longo desse processo foi nos sentirmos pertencentes a 
algo maior: nossa equipe azul e amarela.”

As próximas disputas seguem incertas, aguardando novos 
decretos. Os atletas, porém, ganharam uma injeção de 
motivação e já retornaram aos treinos, buscando sempre 
o aperfeiçoamento.

ATLETAS DA PATINAÇÃO CONQUISTAM 
VAGAS NA SELEÇÃO BRASILEIRA
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AABB Porto Alegre – Há quanto tempo você é associado do Clube?
Cheguei em Porto Alegre em outubro de 2019 e logo me asso-
ciei à AABB.

AABB – Como começou a sua relação com a AABB?
Minha relação com o sistema AABB começou ainda na adolescência, 
em minha cidade natal, no Paraná. Foi na lanchonete da AABB 
Ponta Grossa que, em 1994 tive minha primeira oportunidade 
profissional: trabalhei como aprendiz de garçom. Quando 
passei no concurso e me tornei funcionário do BB, em 2000, 
minha associação foi imediata. Anos depois, fui presidente da 
AABB Ponta Grossa. Participei de todos os eventos que se possa 
imaginar! Campeonatos, jornadas, Jemab, Jerab, Jesaf... Tive 
a oportunidade de participar do último CINFABB realizado em 
Foz do Iguaçu/PR, na condição de abbeano e Superintendente 
Comercial de Cascavel. Participei de eventos comerciais nas 
AABBs como, por exemplo, exposições de máquinas, veículos e 
implementos e confraternizações, aproximando ainda mais às 
comunidades dos clubes. Sou um abebeano de coração.

AABB – Como você e sua família utilizam a estrutura do Clube?
Gostamos de utilizar a AABB como um destino para passeios no 
final de semana e feriados. Fazer caminhadas em meio à natureza 
é uma coisa que nos agrada muito. Aproveitar a parceria com 
a ASBAC e apreciar o Guaíba também é um programa muito legal 
para a família. Gostaríamos de aproveitar bem mais a estrutura 
e as atividades propostas pela AABB, mas a pandemia nos atrapalhou 
um pouco.

AABB – Participou dos nossos eventos sociais e culturais realiza-
dos antes da pandemia?
Logo nos meus primeiros dias no RS, tive a oportunidade de 
conhecer a AABB Porto Alegre quando fui ao jantar de despedida 
do superintendente Edson Bündchen. Foi um evento excelente, 
demonstrando o padrão do clube. No final de 2019 participei do 
Garden Party. Evento lindíssimo! Tomara que possamos ter mais 
eventos desse porte em breve. A AABB Porto Alegre é um cenário e 
tanto para comemorações.  

AABB – Como vê o crescimento da Associção? 
A AABB Porto Alegre é um exemplo não somente para clubes 
esportivos, mas para empreendimentos de qualquer natureza. O 
que faz a diferença para a AABB ser esta empresa já consagrada 
e sustentável é a eficiência na gestão. O papel da sustentabi-
lidade está em seu DNA. Investe de forma consistente no pro-
grama AABB Comunidade, se adapta à realidade e tem ideias 
inovadoras, se posicionando como instituição que atua em prol 
da comunidade. Vejo a AABB Porto Alegre como uma empresa 
bem gerida, que se mantem fiel ao seu propósito de disseminar 
cultura, lazer, esporte, integração. A Associação leva o nome do 
BB, mas é de toda a coletividade.

AABB – Para você, qual a importância das AABB’s?
Considero as AABBs um patrimônio da comunidade. As Associações 
transmitem a relevância do Banco do Brasil ao longo de toda sua 
história e da história do Banco, inclusive. Para mim, as AABBs 
têm uma importância ainda maior, pois foi trabalhando na 

A AABB em Revista conversou com o abebeano Everton Luis Kapfenberger, 
Superintendente de Varejo do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul. Com uma traje-
tória inspiradora, Everton conta um pouco de sua vida dentro das AABB’s. Confira:

coração de abebeano!

PERFIL

lanchonete da AABB Ponta Grossa que pas-
sei a ter convívio com a família Banco do Brasil, 
observando o convívio dos associados e suas família, funcio-
nários do BB. E esse contato foi fonte de inspiração pra mim. 
Sempre admirei muito aquele ambiente fraterno entre os colegas 
e a comunidade. Atualmente, quando as rotinas e as ações são 
mais individuais, a AABB cumpre um grande papel na retomada 
do convívio social.

AABB – O que mais te marcou durante a tua trajetória abebeana?
Cito duas situações que me marcaram muito:

1)  Em Ponta Grossa, enquanto presidente da AABB, realizávamos 
eventos mensais com os integrantes do Programa AABB Comu-
nidade. Minha mãe era cabeleireira e ia lá cortar o cabelo das 
crianças. Ela levava bolo para os aniversariantes. Era uma festa! 
Tenho memórias afetivas muito ricas desse período. 

2) Enquanto atuei como Superintendente Regional em Cascavel, 
realizamos uma reunião de gerentes gerais na biblioteca da 
AABB Dois Vizinhos. Neste dia, almoçamos com as crianças da 
AABB comunidade e conversamos muito com eles, contamos 
nossas histórias e ouvimos as deles. Perguntamos o que eles 
queriam ser e alguns responderam que queriam ser bancários. 
Foi um dia especial na vida de todo mundo lá!

AABB – Qual foi o teu maior desafio dentro das AABB’s?
O equilíbrio financeiro sempre foi o desafio. Dado que existe 
uma fonte escassa de recursos e o clube precisa se manter 
relevante para ter aumento no número de associados, e ampliar 
a fonte de receita para prestar um serviço cada vez melhor. 
A gestão é o grande desafio. Melhorar a experiência do usuário 
sem repassar o custo aos associados, exige muita gestão, criatividade 
e inovação. E nisso a AABB Porto Alegre é belo um exemplo.

AABB – Dê algumas dicas para os associados aproveitarem ainda 
mais a AABB.
Considerando os desafios que o momento atual impõe, a prin-
cipal dica é se manter conectado com as informações da redes 
sociais e site da AABB. A dinâmica do enfrentamento à pandemia 
tem exigido várias adaptações do Clube e através da comunica-
ção, o associado consegue aproveitar com segurança tudo que 
o clube tem a oferecer. Dar uma boa caminhada pelo clube, co-
nhecer todos os espaços e os serviços oferecidos é muito bom. 
Além disso, sugiro acompanhar o site da AABB, que traz muitas 
informações e novidades.
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TORNEIO DE BEACH TENNIS DOS NAMORADOS 
ANIMOU AS QUADRAS DO CLUBE

APOIO:

O clima de amor foi presença confirmada nas 
quadras de areia do Clube com o Torneio de Beach 
Tennis dos Namorados. A competição aconteceu 
nos dias 14, 16 e 23 de junho.
 
O evento contou com 28 participantes nas cate-
gorias A, B, C e D. Os grupos foram formados por 
A+B e C+D e não jogaram entre si. A formação das 
equipes foi a critério da organização do evento. 
Cada casal vencedor recebeu como premiação um 
voucher de pizza grande e um vinho tinto. O tor-
neio contou com o apoio da Taberna Bandeirantes 
Pizzaria. Agradecemos ao casal de coordenadores 
do evento Tiago Thedy e Simone Benites.

Confira os vencedores:
 Campeões da categoria “A+B”:
Tiago Thedy / Simone Benites

Vice Campeões da categoria “A+B”:
Marcelo Mendonça / Amanda Dinech

Campeões da categoria “C+D”:
Luciano Baldasso / Ana Luisa
Claudio Pereira / Claudia Zitto

Vice Campeões da categoria “C+D”:
Vitor Velasques / Lidiane Velasques
Ricardo Petry / Fabiana Nunes
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O SOCCER TRAINING
CHEGOU NA AABB!
Quer aprimorar e desenvolver suas aptidões técnicas, 
físicas e táticas no futebol? A partir de agora isso é 
possível na AABB Porto Alegre! Juntamos os bene-
fícios da atividade física com a prática do futebol, 
objetivando saúde e bem-estar.

O objetivo da nova modalidade é fornecer assesso-
ria e prestação de serviços relacionados ao futebol, 
futebol 7 e futsal. Seja através do condicionamen-
to físico, melhoria da capacidade técnica, conheci-
mento tático e psicológico para enfrentar os desa-
fios do futebol.

Esta atividade é direcionada para atletas profis-
sionais e amadores de todas as faixas etárias.

Treino Físico Específico
O movimento do corpo para futebolistas, que 
potencializa:

√ Resistência de Força Específica
√ Coordenação motora
√ Força explosiva
√ Agilidade
√ Velocidade
√ Flexibilidade
 
Treino Técnico
Aprimoramento técnico específico para futebol, 
que melhora:

√ Gestos corporais

√ Fundamentos técnicos (passe, chute, cabeceio,    
   condução de bola, drible, finta, domínio, recep-
   ção e marcação)

√ Habilidades técnicas individuais

Para mais informações entre em contato com a 
Central de Relacionamento do Clube pelo telefone 
3243.1000 e agende uma aula experimental! Você 
também pode enviar um whats para o atendimento 
da academia (51) 9161.9181 e saber mais informa-
ções sobre a nova modalidade.
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EQUIPE ABEBEANA É
DESTAQUE NO FUTEBOL
No dia 03 de julho, a equipe de Futebol da AABB 
Porto Alegre participou do Torneio Sortica Team Dou-
bles Cup, na MCM Sports. Essa foi a primeira edição do 
evento, que contou com 10 equipes na categoria Sub 
11. O diferencial da competição foi a participação em 
duplas das escolinhas, o que gerou a união dos times 
da AABB e TP Futsal. As equipes foram divididas em 
duas chaves de cinco, classificando dois de cada chave 
para a final. A AABB e TP Futsal enfrentaram na final 
os times São Léo e F 13, e a AABB e TP Futsal sagraram-se 
Campeãs vencendo a partida por 09x05. A AABB 
recebeu o reconhecimento de destaque de dois atletas 
na competição: na final, com Luigui Rigon Godoy e da 
competição, com Lucca Braghirolli Arossi. Parabéns aos 
atletas e equipe técnica!
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NOVIDADE PARA
A CRIANÇADA!
Uma novidade para os pequenos abebeanos: 
aulas de futebol temáticas com introdução a 
língua inglesa para crianças dos 02 aos 07 anos. 
As aulas do projeto Learning The FUNdamentals 
of Football acontecem aos sábados no ginásio do 
Clube e as matrículas estão abertas! As turmas 
são de até 15 alunos e a atividade tem duração 
de 50 minutos. O valor mensal para associados é 
de R$ 139,00 e para não associados de R$ 169,00. 
Entre em contato com a Central de Relacionamento 
do Clube pelo telefone 3243.1000 e saiba mais 
informações.
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DESTAQUE
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SEGUROS PARA TODA A VIDA.

ENCONTRE O SEU
RITMO AQUI!
Os amantes da dança podem comemorar, estão 
abertas as inscrições para a turma de Dança de 
Salão no Clube. As aulas acontecem na sala de 
ginástica, todas as segundas-feiras, às 20h. Os 
ritmos abordados são Forró, Salsa, Samba, Pagode, 
Tango, Bolero, Sertanejo e Bachata. 

Entre os benefícios para quem dança estão o 
aumento do equilíbrio e da coordenação motora 
e a queima de calorias. Além disso, ajuda na 
resistência, na postura, melhora a circulação de 
sangue, frequência cardíaca e respiratória. Com 
isso aumenta a resistência do corpo, o equilíbrio 
e a flexibilidade, auxilia na concentração e na 
memória. Mais informações: (51) 3243.1000.

GERAL esporte@aabbportoalegre.com.br
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RSA rsa@aabbportoalegre.com.br

ANIMAÇÃO NO ARRAIAL DO
PROGRAMA AABB COMUNIDADE
Retomando as atividades das crianças atendi-
das pelo Programa AABB Comunidade foram 
recebidas com muito carinho e com muito cui-
dado. Entrando no clima junino, os educandos 
aproveitaram o dia 24 de junho com uma agra-
dável festa Junina. Seguindo os protocolos de 
segurança, com distanciamento e uso de más-
cara os pequenos se divertiram e  foi possível 
curtir algumas comidas típicas e brincadeiras 
muito divertidas.



/aabb.portoalegre @aabbportoalegre 27

R



aabbportoalegre.com.br

28

Facebook
@aabb.portoalegre

Canal no Youtube
AABB Porto Alegre

Instagram
@aabbportoalegre


