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Estamos nos despedindo do inverno e aguardando a prima-
vera... Ao caminhar pelo Clube, já é possível apreciar o colo-
rido das flores que estão decorando nosso pátio. O momento 
de transição com a chegada da nova estação é recebido pela 
AABB com expectativa de oportunidades para os próximos 
meses. 

Permanecemos atentos e conscientes da importância de 
manter os cuidados e protocolos de saúde para garantir a se-
gurança de todos. E por isso, nos adaptamos a cada novo mo-
mento. Para promover e valorizar a cultura, no mês de setem-
bro realizamos a Semana Cultural Gaúcha de forma híbrida, 
com uma programação que ofereceu atividades presenciais 
e virtuais. E, para os atletas abebeanos organizamos compe-
tições esportivas de tênis, além das modalidades esportivas 
já oferecidas. Contamos ainda com mais opções de aulas de 
dança com a vinda do Espaço de Danças Rodrigo Garbin para 
o Clube.

Nas páginas da edição de agosto da AABB em Revista você 
também vai conferir a divulgação de uma notícia muito 
aguardada por todos: a liberação do novo espaço de lazer 
do Clube.

Fique bem informado sobre essas e muitas outras novidades. 
Leia a publicação de forma digital ou resgate o exemplar 
impresso em nossa Central de Relacionamento!

Conselho de Administração
Presidente
Renato Innig Zimmermann
Vice-Presidente Administrativo
Eduardo Di Prinzio
Vice-Presidente Social
Luiz Clóvis Andere Trindade
Vice-Presidente de Aposentados
Ricardo Lameira Moura
Vice-Presidente Cultural
Lilian Heuser
Vice-Presidente de Esportes
Guilherme Collares Pascoal
Vice-Presidente Financeiro
Marcelo Felipe Fritscher
Conselho Deliberativo
Presidente
Celso Carlucci de Campos
1° secretário 
Jorge Luiz Pinto Moraes
2° secretário
Irani Nilson Weiler

Conselho Fiscal
Presidente
Vera Lúcia Piccoli De Mello 
Secretário
Moacir Inácio Jung 

EXPEDIENTE
Realização:
Departamento de Comunicação e Marketing
Fotografia: Produfoto
Revisão: Press Revisão

Tiragem: 3000 na versão digital e 400 exemplares impressos
Contato: comunicacao@aabbportoalegre.com.br
AABB em Revista é uma publicação 
bimestral encaminhada gratuitamente aos 
associados e parceiros da AABB Porto Alegre.

Av. Cel. Marcos, 1000 - CEP: 91760-000
Porto Alegre/RS Tel.: (51) 3243.1000
www.aabbportoalegre.com.br

Renato Innig Zimmermann
Presidente - AABB Porto Alegre

DIRETORIA

EDITORIAL

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

NOVIDADES PARA OS RECÉM CHEGADOS
As boas vindas é uma proposta da 
Diretoria e será realizada mensal-
mente, por sorteio, entre àqueles 
que se tornarem associados da 
AABB Porto Alegre. O José Jorge e 
sua família associaram-se ao Clu-
be em julho.  Em agosto foi a vez 
do abebeano Ricardo Stifelman. 
Os contemplados receberam uma 
surpresa: um kit cheio de delícias.

AABB Porto Alegre está com saudades e quer ver você de Volta pro Clube. Oferecendo uma oportu-
nidade imperdível para você voltar a usufruir dos espaços que só a Associação tem a oferecer. Não fique 
fora dessa e confira as condições especiais para o seu retorno! Mais informações (51) 3243.1000 ou pelo 
Whats 9157.1000.

José Jorge representando sua família. Ricardo Stifelma, seja bem vindo.
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atendimento@aabbportoalegre.com.br
ADMINISTRATIVO

BOAS NOTÍCIAS: LIBERAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DA AABB!
O local conta com quadras de areia, playground e churrasqueiras para você usufruir com sua família 
e amigos. A marcação para utilização das churrasqueiras e quadras de areia é necessária e deve ser 
feita através de agendamento no site do Clube. 
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COLUNA DA

ABEBITA

Olá, pessoal! Tudo bem?

Estou passando para contar as novidades dos nossos atletas da pati-
nação que levam o nome do Clube por onde se apresentam. No início do 
mês de agosto, os atletas da Equipe de Competição da Patinação Artística 
embarcaram para Santos - SP com o objetivo de disputarem as vagas das 
competições internacionais. O atleta Arthur dos Santos Alcorte conquistou 
pela 3ª vez consecutiva a oportunidade de disputar o Campeonato Mun-
dial. Na modalidade Mini Grupo de Show, o Dynami Small Group também 
vai compor a Seleção Brasileira pela segunda vez.

Os 13 atletas embarcaram para o Paraguai no dia 29 de setembro em 
busca de mais vitórias. Além disso, tivemos os resultados das atletas indi-
viduais: Amanda Macedo, Gabriela Taminato, Lara Duarte, Laura Zottis, 
Luisa Duarte, Maria Eduarda Valle, Martina Crestani e Melina Crestani e 
o Zênite Group, a AABB - POA levou o título de 3º melhor clube do Brasil 
entre os 44 que estiveram na competição.

Parabéns para nossos atletas! Seguimos na torcida para eles brilhem cada dia 
mais nas pistas de patinação do Brasil e do mundo.

Foto: Arquivo pessoal
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A celebração das tradições gaúchas acontecem em setembro para lembrar a Revolução Farroupilha que 
teve início em 20 de setembro de 1835, mais longa guerra do Brasil, que durou quase dez anos e tinha 
como ideais liberdade, igualdade e humanidade. O Estado inteiro se pilcha com as vestimentas típicas e 
comemora com desfiles em homenagem aos lideres Farroupilhas. 

Com o intuito de se aproximar ainda mais das tradições gaudérias alguns abebeanos participantes de um 
curso de danças gaúchas de salão criaram o Grupo de Cultura Gaúcha Rancho Posteiro. O GCG, como é 
conhecido, foi fundado em 05 de novembro de 1992 na AABB Porto Alegre. 

Durante muitos anos foram realizadas grandes Tertúlias Nativistas organizadas pelo grupo. Diversos artistas 
e grandes intérpretes da música regional gaúcha passaram pelo Clube.

E ficará sempre em nossas memórias a comemoração de 25 anos do Grupo de Cultura Gaúcha Rancho 
Posteiro. Em 04 de novembro de 2017 foi preparada uma festa de aniversário muito especial no Salão Pôr 
do Sol do Clube. O festejo contou com um delicioso churrasco campeiro e um baile que recebeu a animação 
de Nardel Silva. Na ocasião foi realizada uma homenagem aos ex-patrões do GCG.

TRADICIONALISMO E MUITA CULTURATRADICIONALISMO E MUITA CULTURA

promemoria@aabbportoalegre.com.br
PRÓ-MEMÓRIA
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
Segunda a sábado: 9h às 18h 

 Fone: (51) 3243-1064

LIVROS
Jung Chang - Cisnes selvagens: três filhas da China
Bryan Lee O'Malley - Scott Pilgrim contra o mundo
Henrique Mandetta - Um paciente chamado Brasil
Valter Hugo Mãe - As mais belas coisas do mundo
Ngũgĩ wa Thiong'o - Sonhos em tempo de guerra
Jojo Moyes - Um caminho para a liberdade
Haruki Murakami - O elefante desaparece
Patrícia Campos Mello - Máquina do ódio
José J. Veiga - Sombras de reis barbudos
Mario Vargas Llosa - Lituma nos Andes
Carlo Ginzburg - O queijo e os vermes
Michel Laub - Solução de dois estados
Antonio Scurati - M, o filho do século
Charles Donlea - Nunca saia sozinho
Silvio Almeida - Racismo estrutural
Min Jin Lee - Pachinko
E. L. James - Livre

Com a ampliação do horário de atendimento da Bi-
blioteca, solicitamos que você regularize ou devolva 
seus empréstimos realizados antes ou durante o 
período de pandemia. Também é possível efetuar a 
devolução através da “Caixa de Devolução”, que fica 
no saguão da sede. Importante lembrar que neste 
período de restrições, não será cobrada multa re-
lativa a atrasos, uma vez que os prazos de devolução 
foram estendidos.

AVISODEMAIS AQUISIÇÕES 

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES EM LIVROS

 

    

    

    

    

    

 
 

 
Livros: 
Jung Chang - Cisnes selvagens : três filhas da China 
Bryan Lee O'Malley - Scott Pilgrim contra o mundo 
Henrique Mandetta - Um paciente chamado Brasil 
Valter Hugo Mãe - As mais belas coisas do mundo 
Ngũgĩ wa Thiong'o - Sonhos em tempo de guerra 
Jojo Moyes - Um caminho para a liberdade 
Haruki Murakami - O elefante desaparece 
Patrícia Campos Mello - Máquina do ódio 
José J. Veiga - Sombras de reis barbudos 
Mario Vargas Llosa - Lituma nos Andes 
Carlo Ginzburg - O queijo e os vermes 
Michel Laub - Solução de dois estados 
Antonio Scurati - M, o filho do século 
Charles Donlea - Nunca saia sozinho 
Silvio Almeida - Racismo estrutural 
Min Jin Lee - Pachinko 
E. L. James - Livre 

 
Com a ampliação do horário de atendimento da 
Biblioteca, solicitamos que você regularize ou devolva 
seus empréstimos realizados antes ou durante o 
período de pandemia. Ainda é possível efetuar a
devolução através da “Caixa de Devolução” que fica no 
saguão da sede. Importante lembrar que neste período 
de restrições a que fomos submetidos, não será cobrada 
nenhum multa relativa a atrasos, uma vez que os prazos 
de devoluções foram estendidos. 
 
 
 

(Foto da Caixa de Devolução) 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
Segunda a sábado: 9h às 18h 

Telefone: (51) 3243-1064 

Barack Obama
Uma terra prometida

Andrew Solomon
O demônio do meio-dia

Nora Roberts
Viagem mortal

Svetlana Aleksiévitch
Meninos de zinco

Diana Gabaldon
Outlander: escrito com
sangue do meu coração

Chico Buarque
Essa gente

Mario Vargas Llosa
O sonho celta

Jhumpa Lahiri
O xará

Michel Houellebecq
Plataforma

Itamar Vieira Júnior
Torto arado

Markus Zusak
O construtor

de pontes

Markus Zusak
O construtor

de pontes
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A Biblioteca Eduardo Haute está aberta para 
atendimento, de segunda a sábado, das 
9h às 18h (sem fechar ao meio dia). Para 
garantir a segurança de todos é necessário 
realizar o agendamento prévio pelo telefone 
3243.1064, ou através do email biblioteca@
aabbportoalegre.com.br.

Não é permitida a permanência no local e o 
uso de máscara é obrigatório. Em breve re-
tornaremos a possibilidade de permanencia 
no local.

AGENDAMENTO PARA ATENDIMENTO 
NA BIBLIOTECA

sociocultural@aabbportoalegre.com.brCULTURAL
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A edição de 2021 da Semana Cultural da AABB Por-
to Alegre aconteceu de 13 a 16 de setembro e con-
tou com o tema tradicionalista. O evento, que com-
pletou 24 anos de história, teve uma programação 
variada e cheia de atrações. No dia 13 de setembro, 
o Clube recebeu os autores Alcy Cheuiche e Rafael 
Guimaraens, para um bate-papo muito animado no 
Salão Ipanema.

Para celebrar a música, os abebeanos conferiram o 
Encontro Virtual de Coros, que aconteceu no dia 14 
de setembro. A transmissão foi realizada pelo Canal 
AABB Porto Alegre no Youtube. O encontro contou 
com a participação do Coral AABB Porto Alegre, Co-
ral Municipal de Rolante, Coral Clube do Professor 
Gaúcho, Coral AABB Santa Cruz do Sul e Vozes do 
Porteira.

No Espaço Memória Eli Figueira, a Exposição de 
Arte do Associado com tema livre fez parte da pro-
gramação e ainda poderá ser conferida até 30 de 
outubro. A entrada é gratuita e aberta ao público 
de segunda a sexta das 9h às 19h e sábado das 13h 
às 19h.

Para fechar com chave de ouro a Semana Cultural, 
no dia 16 de setembro, aconteceu a Confraria na 
Cozinha. O almoço foi preparado pelos Chefs da 
Confraria de Gourmets e foi servida uma deliciosa 
paella gaudéria, mix saladas verdes e sobremesas. 
A animação do evento ficou por conta do Grupo Os 
Posteiros que emocionou os presentes. 

Patrocínio:
SEMANA PARA CELEBRAR
AS TRADIÇÕES CULTURAIS

sociocultural@aabbportoalegre.com.brCULTURAL
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“Me sinto honrado em coordenar a equipe dos 
gourmets, pessoas do bem, prontas para qualquer 
voluntariado. A cada serviço prestado me dão mais 
orgulho. Obrigado à equipe do cultural por terem 
nos convidado a participar.Agradecemos toda a in-
fraestrutura dos setores envolvidos do Clube, pois 
sem eles nada seria possível. Também agradeço a 
minha querida equipe que participou do almoço: 
Clóvis, Dudu (que forneceu os temperos), Lameira, 
Daniel, Neusa, Iza e Marilda”. 

Júlio Cézar Cáceres
Coordenador do Grupo de Gourmets
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SOCIAL sociocultural@aabbportoalegre.com.br

Com a reabertura gradual das atividades muitas pessoas 
estão receosas em retomar suas rotinas. Aos poucos vamos 
restabelecendo nossos hábitos o que renova as espe-
ranças de que em algum momento tudo vai voltar ao 
normal. Com todos os cuidados os abebeanos retorna-
ram ao Clube. Confira alguns depoimentos:

VEM SEM MEDO, O CLUBE TE ESPERA DE PORTAS ABERTAS! 

"Voltar para o Clube para mim, foi imprescindível 

nestes dias difíceis e cheios de limitações que 

ainda estamos vivendo, onde procuramos amenizar 

essas privações. Um clube aberto e a possibilidade 

de participar de atividades só faz bem para o corpo 

e para alma, sempre com os cuidados necessários". 

Aluna de Mat Pilates:Aluna de Mat Pilates:
Magda Cristina Kauer BrazilMagda Cristina Kauer Brazil

"Para mim o Clube é uma continuação da 
minha casa, pois criei meus filhos dentro 
da AABB, inclusive a minha neta. Fiz ami-
zades maravilhosas no clube que trago até 
hoje e esse retorno pós pandemia traz 
a alegria nos reencontros no bem estar 
físico e mental".

Aluna de Local: Aluna de Local: 
Maria Heloísa Rosado CórdovaMaria Heloísa Rosado Córdova    

“Sou associado deste Clube desde sua
 funda-

ção, primeiramente como dependente de sócio 

e depois como sócio efetivo. Durante todo este 

tempo incontáveis momentos de alegria e des-

contração nos foram proporcionados. A gente 

vai envelhecendo, e com a idade se vai ficando 

mais sentimental e emotivo. O último foi na 

quinta-feira, dia 16 de setembro, quando mais 

de uma centena de associados participaram do 

almoço de encerramento da Semana Cultural, o 

primeiro grande evento presencial deste pe
río-

do. Foi o encontro de colegas e amigos afas-

tados socialmente a bastante tempo por esta 

pandemia que nos ataca. Ali se sentia, mesmo 

atrás das máscaras, o sorriso e a satisfação 

de todos. Mas o momento tocante para mim 

foi quando, quase ao final, me encontrei com 

o velho e bom colega e amigo Adherbal, uma 

bandeira do nosso Clube. Confesso: “
me caiu 

uma pedrinha no olho”, se me entendem, o que 

seguramente deve ter acontecido com muitos 

outros presentes”.

Participante do Grupo dos Aposentado
s:

Participante do Grupo dos Aposentado
s:

Antônio Carlos SilveiraAntônio Carlos Silveira

"Tenho 69 anos e moro sozinha e as ami-zades da AABB são muito importantes por serem o meu principal contato social, nos-sos cafézinhos no bar da Jú, são sempre divertidos. A AABB representa um Oásis para mim, onde encontro paz em meio a natureza. Na parte física ministrada por professores competentes, aliviando as do-res e mantendo um bom condicionamento físico, me proporcionando bem estar físico e mental".
                                      Aluna de Local:Aluna de Local:       Jandira Dalarosa de Oliveira
       Jandira Dalarosa de Oliveira

"Maravilhoso voltar a ter contato físico nova-mente e alegria de estarmos juntos. A troca de energia emana felicidade e bem-estar".
Aluna de Local e Ritmos:Aluna de Local e Ritmos:

Rosa Maria Espíndola WolfRosa Maria Espíndola Wolf

“Tem que ter consciência de que se estiver com algum sintoma a pessoa tem que ter a maturidade 
de não vir. Por isso a gente vem bem tranquila, pois é necessário conviver. Os idosos têm que voltar 
para os grupos, por isso faço o convite para quem quiser conhecer o grupo Bem-Me-Quer estamos 
aqui todas as terças e quintas. Aqui somos voluntárias nossos trabalhos são para um bem maior e no 
inicio da pandemia nos unimos por um bem maior fizemos aventais para doar aos hospitais, fizemos 
campanhas de alimentos, de cobertores para as creches”.  

                      Participante do grupo Bem-Me-Quer
                      Participante do grupo Bem-Me-Quer

Eliane Regina Sperotto    Eliane Regina Sperotto    
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SOCIAL sociocultural@aabbportoalegre.com.br

VEM SEM MEDO, O CLUBE TE ESPERA DE PORTAS ABERTAS! 
“Eu amo o Bem-Me-Quer, então voltar para o 
Grupo e ter o convívio das amigas me fez muito 
bem. Sabemos que cada um tem o seu tempo, 
mas voltar para as atividades é um benefício”.Participante do grupo Bem-Me-Quer:

Participante do grupo Bem-Me-Quer:Marlene Albuquerque Zasso
Marlene Albuquerque Zasso

“Me sinto honrado em coordenar a equipe dos 

gourmets, pessoas do bem, prontas para qual-

quer voluntariado. A cada serviço pres
tado me 

dão mais orgulho. Estava à espera de um cha-

mado, sabia que em algum momento retorna-

ríamos. A ansiedade era de principiante, re
unir 

todo o equipamento, fazer lista de compras, 

rever protocolos de segurança e escolher
 a equi-

pe de modo que ninguém se sentisse pressionado 

de voltar as atividades antes da hora q
ue cada 

um havia previsto. Até que chegou o dia
, era 

uma vontade enorme de trabalhar, de matar a 

saudade de rever os amigos e estes foram os 

temperos das paellas com muito amor e afeto  

de toda a equipe. A satisfação que tiv
emos de 

fazer o almoço aos amigos nesta confraterniza-

ção de reencontro após este longo pe
ríodo de 

separação, foi indescritível. As pessoas
 presen-

tes estavam muito alegres, embaladas  ao som 

dos Posteiros, curtindo o retorno aos 
eventos. 

Assim cumprimos com o nosso dever como sem-

pre colocando muito amor ao nosso trabalho, é 

esta a nossa função. Estaremos sempre prontos 

para uma nova missão seguindo os protocolos 

de segurança ”. 
Coordenador do Grupo de Gourmets:Coordenador do Grupo de Gourmets:

Julio Cezar Carvalho CaceresJulio Cezar Carvalho Caceres

“Se você faz academia à noite já deve ter me visto por lá, faço isso há 4 anos, apesar de já ser sócia do Clube desde 2001. Sou mãe, esposa, dona de casa, empresária, filha e irmã. Nesta pandemia me vi num aperto ao fecha-mento das academias, pois já vinha com uma rotina de exercícios, e de novas amizades que me fizeram um bem danado para seguir a vida, após um trauma familiar. Então a academia já representava parte de uma cura interna e ex-terna, e de repente ficaria sem meu “remédio” diário. Mas a AABB não se mixou diante desse acontecimento mundial e propôs lives e seguiu todos os protocolos para um retorno seguro assim que possível, e não me senti desamparada em nenhum momento dessa minha necessidade da vida adulta. Conviver com boas pessoas, re-ceber as orientações necessárias para o autocui-dado diário que devemos ter com nossas vidas, dar risadas, fazer músculos, o que acabou sendo a minha mais nova paixão para a vida, além de uma necessidade fisiológica, há toda uma ciência para aprender. E então convido vocês a reto-marem comigo suas rotinas de bem estar e bem viver tão fundamentais em nossa saúde física e mental. Os espero lá no nosso Clube, que inclu-sive fez diversas mudanças físicas no seu espaço de lazer e reorganização de aulas, e novíssimas atividades de danças especiais”.
Aluna da Academia:Aluna da Academia: Sara Moreira de Abreu Sara Moreira de Abreu do @coisas_da_sa no Instagram.do @coisas_da_sa no Instagram.

“A gente tem que fazer uma força e vir, eu 
não gostava de ficar em casa e já estava me 
acostumando. Se acomodar não é bom, temos 
que retomar de novo esse convívio.” Participante do grupo Bem-Me-Quer:
Participante do grupo Bem-Me-Quer:Neuza Conte Weiler
Neuza Conte Weiler

 “A gente fica com receio, mas a gen-
te não se expõe aqui dentro, tomamos 
os cuidados necessários para continuar 
com o convívio do grupo. Além disso, no 
Bem-Me-Quer fizemos ações para ajudar 
os necessitados durante a pandemia”

Participante do grupo Bem-Me-Quer:Participante do grupo Bem-Me-Quer:
Marilia Castro Alves   Marilia Castro Alves   
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INGREDIENTES 
•  4 abacates pequenos ou 2 grandes
•  2 tomates sem peles e sem sementes, concassées
•  Suco de limão a gosto
•  1 pimenta dedo de moça sem sementes picada
•  Sal a gosto
•  Meio maço de coentro fresco picado

MODO DE PREPARO
•  Lavar os abacates, cortar ao meio, retirar a polpa, colocar em uma tigela, amassar bem com um garfo;
•  Adicionar o suco de limão, sal, misturar bem, incorporar os ingredientes restantes, verificar os temperos e condimentes;
•  Servir acompanhado de tortilla.

Grau de dificuldade:  Fácil

Rendimento:   06  pessoas

Custo aproximado:  R$ 20,00$$

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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GUACAMOLE
POR CHEF MAMADOU
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ABEBEANOS
Por Márcia Wander

PELO

MUNDO

Soa estranho que o DIA DOS MORTOS 
seja uma “comemoração”... ao menos 
foi assim que me pareceu quando sou-
be da existência dessa festividade a qual 
tem origem nos povos maias, astecas, 
toltecas,...há mais de 3.000 anos. 

Movida pela curiosidade e vontade de 
presenciar esta celebração que aconte-
ce anualmente, viajei ao México em ou-
tubro de 2017. Surpresa, encantamen-
to e admiração pela cultura mexicana 
vieram comigo na mala e me acompa-
nham até hoje!

Os mexicanos embelezam e celebram 
a morte, e acreditam que esses rituais 
ajudam a processar a perda e a dimi-
nuir a angústia. Sob essa perspectiva, 
se ampliam as possibilidades de pensar 
a morte e a própria vida, e fazem tanto 
sentido nesse momento de pandemia, 
onde as perdas tem sido absurdas e 
muitas vezes, sem nem ter sido possível 
uma despedida.

No México, é tradição reunir a família e 
amigos para preparar altares e oferen-
das em memória aos entes queridos já 
falecidos e comemorar a sua “visita”. 
Acredita-se que a alma das crianças que 
já partiram volte no dia 01º de novem-
bro (Dia de Todos os Santos) e a dos 
adultos no dia 02 de novembro (Dia de 
Finados). Somente nestes dias as almas 
têm “permissão celestial” para voltar 
do além e estar perto dos seus. Nessa 
ocasião, é costume ir aos cemitérios, 
visitar os túmulos, fazer vigílias, cantar, 
rezar, confraternizar.

Nos altares, junto com a foto do home-
nageado, são colocadas velas, flores, 
os pratos e bebidas favoritos, incensos 
e presentes para agradar a alma. Estes 
itens “convencem” o falecido a retornar 
ao mundo dos vivos.

Uma decoração alegre, vibrante e co-
lorida toma conta das casas e espaços 
públicos. Circulando pelas ruas, não há 
como resistir e não experimentar as ca-
veiras de açúcar, os doces em forma de 
esqueletos, o pão dos mortos (pão doce 
polvilhado de açúcar e em formato de 
ossos), iguarias típicas desta época. Ou-

tros símbolos são as flores amarelo-ala-
ranjadas, em especial a “cempasútchil”, 
que representam a beleza e a transito-
riedade da vida, em forma de tapetes e 
arcos, indicam o portal e caminho para 
as almas passarem e visitarem os vivos; 
já os balões iluminados, mostram a rota 
para chegar às suas antigas casas e tam-
bém orientam o caminho de retorno, 
após a celebração.

“Las Catrinas”, as caveiras que estão por 
todos os lados, inspiradas na obra do ar-
tista mexicano José Guadalupe Posada, 
lembram que as diferenças sociais não 
significam nada diante da morte. Desde 
2003, o “Día de los Muertos” é decla-
rado pela UNESCO, Patrimônio Imate-
rial da Humanidade.

Visitar cemitérios em pequenos vilare-
jos ao redor do Lago de Pátzcuaro e na 
Ilha de Janitzio durante a noite do dia 
01 ao dia 02/nov foi uma experiência, 
a princípio, assustadora, mas que se re-
velou inesquecível. As celebrações mais 
populares acontecem no estado de Mi-
choacán (no povoado de Tzintzuntzan, 
às margens do Lago de Pátzcuaro e na 
Ilha de Janitzio), assim como, na Cidade 
do México, Morélia, Oaxaca, Aguasca-
lientes.

Aos poucos vamos compreendendo 
que o esquecimento é uma forma de 
morte e  os mexicanos ensinam que ce-
lebrar e recordar com alegria seus mor-
tos significa honrá-los! 

Uma viagem ao México para o “Día de 
los Muertos” é estar aberto a uma 
vivência profunda e instigante! Povo 
acolhedor e gastronomia maravilhosa! 
Um convite surpreendente aos sentidos!

Dica de Filme para mergulhar no universo 
mexicano: “VIVA - A Vida é uma Festa” 
Título original: “COCO” / animação, 2017/ 
Pixar

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

“DÍA DE LOS MUERTOS” NO MÉXICO! 
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JUNTOS SOMOS MAIS FORTES CONTRA O VÍRUS! 
Estamos ansiosos para voltar à normalidade, mas ainda te-

mos que tomar certos cuidados. As autoridades têm flexi-

bilizado aos poucos as restrições e o Clube está atento e 

seguindo as determinações, alertando sistematicamente 

que ainda existem riscos e devemos nos proteger. Todos 

precisam fazer a sua parte para evitarmos o aumento e a 

propagação de casos relacionados a COVID-19 e suas va-

riantes. Devemos seguir todos os protocolos com cuidado 

e cautela, mantendo o senso ético e a empatia pela vida de 

cada ser humano.

Por isso na entrada do Clube continuaremos fazendo a afe-

rição de temperatura. Não esqueça da máscara, ela ainda é 

necessária, assim como é importante a higienização das mãos 

com frequência. Use sabão e água para manter a higiene e não 

correr o risco de levar focos de Covid-19 ao tocar em outras su-

perfícies. O álcool em gel 70% é uma solução antisséptica, com 

função única de matar os germes presentes nas mãos ou em 

objetos. A solução é eficaz, porém o 

álcool em gel 70% deve ser usado 

nos momentos em que não há 

como realizar a higiene das mãos 

com água e sabão.

É importante manter as mãos longe do contato direto com 

outras pessoas. Isso pode evitar que partículas e células 

contaminadas sejam compartilhadas durante o toque. 

Neste caso é importante não coçar o nariz e os olhos, pre-

venindo a entrada do vírus. As máscaras funcionam como 

uma barreira física contra a liberação dessas gotículas no ar 

quando há tosse, espirros e até mesmo durante conversas. 

Recomenda-se que as pessoas façam o uso correto da más-

cara, não tocando o rosto depois de colocá-la e fazendo a 

sua limpeza conforme orientação.

A transmissão do vírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato 

pessoal com secreções contaminadas. Por isso não comparti-

lhe objetos pessoais. Ao tomar chimarrão, não esqueça: cada 

um com a sua cuia. Mantenha o distanciamento e evite aglo-

merações, principalmente em locais fechados. 

A vacinação contra a Covid-19 é indicada pelas autoridades 

para que juntos possamos erradicar o vírus.



/aabb.portoalegre @aabbportoalegre

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES CONTRA O VÍRUS! 

15

CHUR
RAS-

QUEIR
AS

Renato Innig Zimmermann - Presidente da AABB Porto Alegre

"O importante são as pessoas, e como ambiente coletivo devemos 
seguir as determinações das autoridades para protegê-las”.

Eduardo Di Prinzio - Vice-presidente administrativo

“Fizemos investimentos em nossos espaços e cuidamos dos nossos 
colaboradores, tendo em vista a redução de jornada e restrição
ao número de trabalhadores por atividade”. 

Guilherme Collares Pascoal - Vice-presidente de esportes

“Seguimos atentos aos decretos e ao sistema de monitoramento do 
Governo do Estado do RS, no intuito de preparar os espaços esportivos 
para o uso dos associados, aliando segurança à saúde dos frequentadores e 
disponibilidade de local para prática esportiva e lazer”.
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 Alongamento
Para quem busca melhorar a postura, aumentar a flexi-
bilidade e ativar a circulação sanguínea. Auxilia no com-
bate às lesões de esforço repetitivo ou dores na lombar. 
Respeitando sempre o limite de corpo e o objetivo de 
cada aluno.

 Baby Class
Para crianças a partir de dois anos e meio até quatro 
anos. Essa modalidade é o primeiro contato com prin-
cípios da dança. Desbravar o equilíbrio, desenvolver 
a coordenação motora, trabalhar a musicalidade de 
forma lúdica e divertida.

 Jazz
O jazz é uma modalidade derivada do Ballet clássico 
com movimentos mais soltos e swingados. Existe em 
diferentes gêneros pelo mundo como: Jazz Dance, Jazz 
Lírico, Jazz Broadway e Jazz Contemporâneo. Tem tur-
mas de infantil, infanto, adulto e adulto iniciante.

 Dança Contemporânea
Essa modalidade surge para desconstruir regras e 
elementos da dança clássica. Uma aula de explosão, 
musicalidade, corporeidade e expressão corporal. Pre-
vistas para alunos desde o infantil até o adulto é uma 
modalidade fluida e cheia de possibilidades.

 Danças de Salão
Modalidade voltada para as danças populares, danças a 
dois. Turmas previstas para alunos a partir de 10 anos, 
trabalham com mais de 14 ritmos diferentes de danças 
de salão. A ideia é que seja uma modalidade continua-
da, onde o aluno transita mensalmente por cada ritmo 
e tem práticas ao longo do ano, que são os famosos 
bailinhos.

 Stiletto
Essa modalidade tem influência total na Broadway. 
Ficou conhecida mundialmente como dança de salto 
alto. Trabalha sensualidade, swing, rebolado em cima 
do salto com muita influência das Divas do Pop. Para 
alunos a partir de 14 anos. 

 Dançaterapia
Essa modalidade tem todo o amor, carinho e respeito 
do EDRG. Trabalha com adolescentes portadores de 
necessidades especiais. Um trabalho de inclusão e so-
ciabilidade que tem apresentado resultados incríveis ao 
longo dos seus quatro anos na Escola. Auxilia no desen-
volvimento motor, na coordenação, na socialização e na 
construção da amizade com outros colegas. 

 Ritmos
Essa turma é prevista para alunos a partir de 14 anos. 
Para quem gosta de atividade aeróbica ao som das mú-
sicas mais populares. Uma aula divertida e muito alto 
astral que promete suar a camiseta.

O Espaço de Danças Rodrigo Garbin chegou na AABB Porto Alegre apresentando diversas modalidades de 
danças e buscando a integração entre sociabilidade, saúde, lazer e bem-estar. São oferecidos Alongamento, 
Baby Class, Jazz, Dança Contemporânea, Dançaterapia, Danças de Salão, Ritmos e Stiletto. A missão do 
EDRG é a construção de um espaço inclusivo, livre de qualquer preconceito e de dança para todos. Mais 
informações na Central de Relacionamento do Clube. Confira as modalidades e faça parte desse time:

DEIXE SEU CORPO LEVE, LIVRE E SOLTO AO RITMO DO GARBIN
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AABB Porto Alegre – Há quanto tempo você é associa-
do do Clube?
Ingressei no Clube em Fevereiro de 2019.

AABB – Como começou a sua relação com a AABB? 
Estava em processo de mudança para Ipanema, e 
como frequentei o Clube  mais moça através de even-
tos, conhecia a estrutura e estava a procura de uma 
piscina aquecida para os treinos de natação, quando 
minha irmã, também associada ao Clube me comuni-
cou que a piscina estava aquecida, vibrei!

AABB – Como você e sua família utilizam a estrutura 
do Clube? 
Meu filho utiliza esporadicamente para prática de 
futebol e já frequentou a Academia, somente inter-
rompeu devido aos estudos e trabalho.

AABB – Participou dos nossos eventos sociais e cultu-
rais realizados antes da pandemia? 
Sim. Participei da festa de Natal e da Festa Junina,  
gostei muito. 

AABB – Pratica algum esporte? 
Pratico Triathlon.

AABB – Já participou de alguma competição? Qual 
que mais te marcou? 
O Esporte sempre esteve presente na minha vida, 
mas a competição mais marcante na verdade foram 
duas: IRONMAN (natação em águas abertas 3,8km 
na sequência 180km de bike e finalizando correndo 
42.195m) e uma das muitas participações na Marato-
na Internacional de Porto Alegre.

A AABB em Revista conversou com a Associada Cynthia Cveigorn 
Guimarães, que contou um pouco sobre a sua trajetória esportiva. Superação e 
garra não faltam para a abebeana que treina natação, ciclismo e corrida para 
participar de competições como o Ironman. Confira esse bate papo:

Abebeana com foco, força
e vibração positiva 

PERFIL

AABB – Quais foram os momentos mais marcantes 
vivenciados no Clube? 
Foram os simulados de triathlon - natação na piscina, 
jogava os óculos de piscina na transição pra pegar 
a bicicleta estacionada na área depois da portaria e 
depois largando a bicicleta e saindo pra correr, fiz 
diversos treinos deste molde sempre com apoio do 
pessoal da portaria, incentivando e cuidando dos 
acessórios.

AABB – Como vê o crescimento da Associação? 
Excelente, a área de esporte nota mil, piscina nota 
mil, funcionários excelentes, educados e prestativos, 
setor de esporte espetacular.

AABB – Dê algumas dicas para os associados apro-
veitarem ainda mais a AABB. 
Esporte é vida, minha dica é: Aproveitar toda estrutu-
ra que o Clube proporciona unindo saúde, bem-estar 
e qualidade de vida!

Esporte é vida, minha dica é:   
   Aproveitar toda estrutura que 
o Clube proporciona unindo saúde,  
bem estar e qualidade de vida!

17
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TORNEIO DE DUPLAS DE TÊNIS
O Torneio de Duplas de Tênis aconteceu entre os dias 29 de junho e 22 de julho, na quadra coberta 
do Clube. A competição contou com 54 participantes, divididos nas categorias: Masculina A e B, Feminina 
A e Mista A e B. 

O evento foi realizado durante quatro semanas, sendo três jogos por noite, para evitar aglomerações. 
Todas as duplas jogaram pelo menos 2 partidas no torneio. As premiações foram troféus para as duplas 
campeãs e vice campeãs.

Masculina A
Dupla Campeã: Fernando Fontoura / Marcelo Simões
Dupla Vice-Campeã: Juliano Amaral / Eduardo Porte

Masculina B
Dupla Campeã: Eduardo Szeckir / Gerson Gomes
Dupla Vice-Campeã: Jackson Ferreira / Marcelo Dehnhardt

Feminina A
Dupla Campeã: Valquíria Luzzi / Maristela Nedel
Dupla Vice-Campeã: Dânia Moreira / Clarice Nahra

Mista A
Dupla Campeã: Roberto Schroeder / Maristela Nedel
Dupla Vice-Campeã: Eduardo Porte / Juliana Vallandro

Mista B
Dupla Campeã: Marcelo Mendonça / Amanda Dinech
Dupla Vice-Campeã: Nelson Piovesan / Rosane Moretti
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DIVERSÃO GARANTIDA
NO KIDS INVERNO
Para divertir o período de férias de inverno da 
criançada, a AABB Porto Alegre preparou uma 
edição especial do AABB Kids com toda a se-
gurança. Foram desenvolvidos protocolos que 
garantiram a saúde e bem - estar de todos. 

A diversão aconteceu entre 19 e 30 de julho, 
das 13h30min às 18h. Os pequenos dos 06 aos 
10 anos curtiram o Clube com muita recrea-
ção, basquete, tênis de mesa, judô, ginástica 
artística, futebol, funcional kids, cinema, ca-
poeira e Supera Atividade para o cérebro. 

As crianças foram divididas em duas turmas: 
Laranja de 6 e 7 anos e Amarela de 8 a 10 anos. 
A Colônia de férias AABB Kids contou com o 
patrocínio do JPSul e do Supera. 
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Aos poucos o Clube vai retomando a sua rotina 
esportiva e também a realização de progra-
mações especiais, sempre respeitando todos os 
cuidados e seguindo os protocolos de segurança. 
E, para a alegria dos abebanos apaixonados pela 
dança, no dia 17 de julho aconteceu o Aulão de 
Sábado, com o super trio de professores Ale-
xandre Aguiar, Tati Marques e Dea Ferreira. Com 
inscrições realizadas antecipadamente pelo site 
do Clube, o dia começou com muita energia em 
uma aula de ritmos. Logo em seguida, uma aula 
de jump/step para perder muitas calorias. E, 
para finalizar, a aula de funcional acelerou ainda 
mais os batimentos dos participantes. Fique li-
gado em nossos canais oficiais de comunicação, 
pois novas atividades estão por vir.

AULÃO DE SÁBADO PARA CUIDAR DA SAÚDE!

20
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NATAÇÃO FAZ HOMENAGEM AOS PAIS
Para celebrar o Dia dos Pais, o Clube realizou um 
evento especial de natação, no dia 14 de agosto, 
na piscina do Clube e teve também um objetivo 
social: A inscrição dos 45 participantes foi de 1 kg 
de alimento não perecível ou um agasalho. As 
doações foram destinadas às famílias das crianças 
atendidas pelo Programa AABB Comunidade. 

Os Alunos da natação foram divididos em três 
turmas: de 3 a 6 anos (adaptação), 6 a 13 (Inicia-
ção) e 13 em diante (ap1, ap2 e ap3). Os atletas 
participaram de brincadeiras de acordo com sua 
faixa etária, acompanhados de seus pais.
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DESTAQUE

GERSON GOMES E EDUARDO SZECKIR
CAMPEÕES CATEGORIA MASCULINA B

FERNANDO FONTOURA E MARCELO SIMÕES
CAMPEÕES CATEGORIA MASCULINA A

DANIA MOREIRA E CLARICE NAHRA
VICE-CAMPEÃS CATEGORIA FEMININA

JULIANA VALLANDRO E EDUARDO PORTE
VICE-CAMPEÕES CATEGORIA MISTA A
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ROBERTO SCHROEDER E MARISTELA NEDEL
CAMPEÕES CATEGORIA MISTA A

VALQUIRIA LUZZI E MARISTELA NEDEL
CAMPEÃS CATEGORIA FEMININA

EDUARDO PORTE E JULIANO AMARAL
VICE-CAMPEÕES CATEGORIA MASCULINA A

MARCELO DEHNHARDT E JACKSON FERREIRA
VICE-CAMPEÕES CATEGORIA MASCULINA B
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PÉ NA AREIA E MUITA
ENERGIA COM O FUTEVÔLEI 
Para você que gosta de esporte, que contribui para a saúde fí-

sica e mental, que tal conhecer o futevôlei? A modalidade faz parte 

das atividades oferecidas pela AABB Porto Alegre. A história 

do futevôlei começou quando Nubar Salibian idealizou o esporte 

na Escola Técnica do Paraná (atual UTFPR), em Curitiba, no ano 

de 1967. Já nas praias cariocas quem introduziu o futevôlei foi 

o ex-jogador Octavio Sergio de Moraes. Na década de 1990, o 

futevôlei expandiu-se pelo mundo.

Aqui na AABB o professor Michel Pacheco, mais conhecido como 

Velho Lobo, será o instrutor da modalidade. Pacheco começou sua 

trajetória no futevôlei em 1995, onde iniciou jogando em uma 

quadra na casa de um amigo, no bairro Glória em Porto Alegre. 

Nesses 27 anos dentro do futevôlei, já conquistou mais de 100 

títulos oficiais, sendo 15 vezes Campeão Sul Brasileiro e 2 vezes 

Campeão Brasileiro na categoria Master.

SEGUROS PARA TODA A VIDA.

GERAL esporte@aabbportoalegre.com.br
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OLIMPÍADAS DO PROGRAMA AABB
COMUNIDADE É OURO EM CIDADANIA

Os educandos do Programa AABB Comunidade entraram 
no clima das Olimpíadas durante os meses de julho e 
agosto. As crianças e adolescentes conheceram a 
história dos jogos e de como surgiram os símbolos: a 
pira e os arcos. Além disso, os alunos aprenderam como 
as delegações entram no estádio Olímpico e o acendi-
mento da pira. Para reproduzir o cerimonial original, 
cantaram o Hino Nacional na abertura e encerramento 
do evento, realizando a abertura oficial das Olimpíadas 
do AABB Comunidade no dia 04 de agosto. 

O evento de abertura contou com a presença da Diretoria do 
Clube, que prestigiou o desfile das delegações, o hino 
nacional e o juramento do atleta. A Abebita marcou presença 
em um dos dias e fez sucesso entre as crianças.

Em razão dos protocolos de saúde, as turmas foram 
divididas em dois grupos: amarelo e azul. E como os 
alunos estão comparecendo em dias intercalados houve 
quatro aberturas olímpicas para contemplar todos. Os 
países Brasil, Japão, África do Sul, Alemanha, Austrália, 
Estados Unidos, Itália e Portugal foram sorteados entre 
as turmas, cabendo a cada turma dois países. As turmas 
estudaram os respectivos países, localização geográfica, 

continente, comidas típicas, língua oficial, cultura e 
capitais. Foram confeccionadas as bandeiras de cada país. 

As modalidades escolhidas para a competição foram 
100 metros rasos (masculino e feminino), lançamento 
de disco (masculino e feminino), lançamento de dardo 
(masculino e feminino), salto à distância (masculino e 
feminino), handebol (misto), boliche adaptado (misto), 
basquete adaptado (misto), futebol (misto) e maratona. 
Ao final de cada competição, eles recebiam as medalhas 
e subiam ao pódio. Parabéns a todos pela iniciativa e 
espírito esportivo!
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VOCÊ SABIA QUE 
A ILHA DE COZUMEL
FOI O ESCONDERIJO DE 
UM FAMOSO PIRATA?

Quem estuda no JPSul sabe.
.

Nicolas Belin Duarte
Nível B

Tv. Pedra Redonda, 400
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