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Mais uma ano desafiador se encerra... 2021 foi repleto de
incerteza mas também de esperança! No último mês conseguimos realizar a Festa de Natal, que estampa a capa e páginas centrais desta edição. Aos poucos e mantendo todos
os protocolos de segurança organizamos confraternizações
entre alguns grupos, como o Coral e Clube da Leitura.
O grupo da maior idade retomou a tradição dos almoços
de Natal e contou com a contribuição dos integrantes da
Confraria de Gourmets. Já os atletas esportivos abebeanos competiram em diferentes torneios: de vôlei e tênis.
E, como 2022 está chegando, as modalidades de verão ganharam mais espaço de divulgação... A dupla de sucesso
remo e SUP podem ser praticadas no Guaíba com o instrutor Piá, grande referência nas atividades. Os pequenos
também tem programação garantida: a colônia AABB Kids
Verão é sucesso e está confirmada!
Aproveito para reforçar o agradecimento a todos aqueles
que permanecem mantendo o nosso Clube ativo, com muito carinho e preocupação. Continuamos acompanhando o
cenário da pandemia, sempre proporcionando lazer e felicidade com o máximo de cuidado e segurança a todos. E
que 2022 seja repleto de saúde e prosperidade!

Renato Innig Zimmermann
Presidente - AABB Porto Alegre
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ADMINISTRATIVO

atendimento@aabbportoalegre.com.br

NOTA FISCAL GAÚCHA: SAIBA COMO AJUDAR
O PROGRAMA AABB COMUNIDADE
“Gostaria de colocar o CPF na nota?” Certamente, você já ouviu essa pergunta em algum estabelecimento comercial. E você tem um bom motivo para responder sim: o AABB Comunidade Porto Alegre
está cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha. Desse modo, fica fácil contribuir com o projeto
que visa assistir a crianças em risco de vulnerabilidade social de forma simples e rápida.
Ao realizar o cadastro no Nota Fiscal Gaúcha, o cidadão indica quatro instituições, uma em cada
segmento: educacional, saúde e assistencial, sendo que a quarta entidade deve ser de outro município, em um desses segmentos. Ao contribuir com a causa, o cidadão cadastrado acumula pontos
sempre que solicitarem a inclusão do número do seu CPF no documento fiscal no momento de suas
compras em estabelecimentos participantes. Os pontos serão convertidos em bilhetes que possibilitam a participação em sorteios de prêmios diários e ainda contará com um desconto de até 5% no
IPVA. O AABB Comunidade Porto Alegre está cadastrado no programa como entidade assistencial.
Para efetuar o cadastro, acesse nfg.sefaz.rs.gov.br. As crianças envolvidas no projeto contam com
sua participação.
Passo a passo:
I) SE VOCÊ AINDA NÃO ESTÁ CADASTRADO NO NOTA FISCAL GAÚCHA:
a) Acesse o site nfg.sefaz.rs.gov.br.
b) Clique em "Faça o seu cadastro".
c) Coloque o seu CPF e a data de nascimento e clique em "Cadastrar".
d) Complemente seu cadastro (endereço e contatos).
e) Selecione o município “Porto Alegre” e indique sua entidade social favorita.
f) No campo Nome Social, coloque “AABB” e clique em “Pesquisar”.
g) Selecione “AABB Comunidade Porto Alegre/RS”.
h) Clique em "Concluir o cadastro".
II) SE VOCÊ JÁ ESTÁ CADASTRADO NO NOTA FISCAL GAÚCHA:
a) Acesse o site nfg.sefaz.rs.gov.br.
b) Clique em “Login do cidadão”.
c) Coloque o seu CPF e senha.
d) Clique em “ENTIDADE”.
e) No campo Área – Assistência Social, clique em “Alterar”.
f) Selecione o município “Porto Alegre”.
g) No campo Nome Social, coloque “AABB” e clique em “Pesquisar”.
h) Selecione “AABB Comunidade Porto Alegre/RS”.

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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ADMINISTRATIVO

atendimento@aabbportoalegre.com.br

ESCOLAS CONVENIADAS
A AABB Porto Alegre conta com convênios com as principais escolas da Zona Sul para oferecer
benefícios aos seus alunos e funcionários. Dessa forma, contemplamos diversos segmentos da
sociedade, atraindo a todos com opções qualificadas de atividades nas áreas social, esportiva,
cultural, socioambiental. Confira abaixo as escolas conveniadas:

Colégio Leonardo Da Vinci
Escola JPSul
Escola Cesi
Achieve Languages
Pólo Infantil
Para mais informações entre em contato com a Central de Relacionamento pelo telefone (51) 3243-1000.
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COLUNA DA

ABEBITA

Olá, pessoal! Tudo bem?
Estou passando para contar sobre a viagem que o grupo de Vôlei
da AABB realizou para a cidade de Cambará do Sul. O passeio aconteceu no dia 14 de novembro e deixou lindas lembranças para os
nossos atletas. O lugar é maravilhoso e conta com belas paisagens
dos cânions do Itaimbezinho e Fortaleza, além de breve passagem
pelo centro da cidade para conhecer de pertinho a famosa sequoia
lunar. Confira o registro desse passeio inesquecível.

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre

Foto: Arquivo pessoal
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PRÓ-MEMÓRIA

promemoria@aabbportoalegre.com.br

HOHOHO, ENTÃO É NATAL NA AABB!
O Natal sempre foi uma data muito aguardada pelas crianças e por muitos adultos. Independente da idade essa é
uma celebração que simboliza a renovação de crenças e
esperança. E na AABB não poderia ser diferente. Para mostrar isso, confira como eram realizadas as festas na primeira
década dos anos 2000.
Na festa de 2005 muitas atrações divertiram os abebeanos, como brincadeiras radicais, atividades recreativas,
atividades nas piscinas, apresentação de mágica e jogos
eletrônicos. Além do Papai Noel, houve fogos de artifício
para abrilhantar ainda mais a noite.
Mais de mil pessoas aproveitaram para curtir as piscinas e
a programação especial que antecedeu a chegada do bom
velhinho em 2006. Depois de um dia intenso de atividades
recreativas, brincadeiras, piscina e jogos eletrônicos, os participantes da Festa de Natal da AABB conferiram os shows
das bandas Kifusuê e Backstage. A primeira garantiu o bom
pagode e a outra, os clássicos do pop rock nacional. O momento mais esperado foi a chegada do Papai Noel, que veio
de trem espalhando muita fumaça pelo caminho.

chegou em um carro antigo e foi a estrela do evento. Para
encerrar a noite com sucesso, a banda Blackcat subiu ao
palco para animar a galera com sucessos do rock e pop rock.
O artista plástico gaúcho Rodrigo Azevedo, contou a história
de Cristo ao vivo no telão com sua arte em areia usando
um cenário de luz, sombras e trilha sonora. Logo após, um
belíssimo espetáculo de fogos coloriu os céus da AABB.
Com os jardins do Clube lotados em 2010, os participantes
puderam aproveitar o espaço enquanto esperavam a chegada do Papai Noel. Durante todo o dia, diversos brinquedos
como bola na água, piscina de bolinhas, cama elástica,
escorregador inflável e jogos eletrônicos fizeram a festa das
crianças. Mas antes que todos ouvissem o famoso e tão
aguardado “Ho Ho Ho”, um show de mágicas fez com que
o público ficasse hipnotizado com os truques misteriosos
apresentados pelo bom velhinho. E quando todos menos
esperavam, como em um passe de mágica, o Bom Velhinho
surgiu de dentro da cartola gigante que estava no palco.

A Festa de Natal mais uma vez trouxe surpresas para os associados em 2007. As crianças divertiram-se nos brinquedos
infláveis e jogos eletrônicos, dispostos no campo e no ginásio de esportes e, após as inúmeras mágicas e palhaçadas
de “O Grande Hablich” foi a vez do ator e mágico Rogério
Hoch entrar em cena. O ápice da festa foi mais uma chegada
surpresa do Papai Noel, que desta vez surgiu disfarçado em
uma enorme caixa de presente, trazida ao palco por uma
empilhadeira.
Celebrando o clima natalino do final de ano, mais de 1.500
associados lotaram a sede da AABB na Festa de Natal, em
2008. A novidade desta edição foi o espetáculo “A Fantástica Fábrica do Papai Noel”, organizado e apresentado pelos
colaboradores do Clube. Mantendo a tradição de aparições
inusitadas, o Papai Noel ficou entalado na chaminé da casa
montada para o cenário do espetáculo. Muito aplaudido,
ele saiu distribuindo doces aos pequenos e trouxe o espírito de paz, alegria e amizade à festa.
O dia de muito sol e calor colaborou para que a criançada e
os pais esperassem o Papai Noel na piscina em 2009. E ele
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
HORÁRIO
DEaFUNCIONAMENTO:
Segunda
sábado: 9h às 19h
HORÁRIO
DE aFUNCIONAMENTO:
Segunda
sábado:
9h às 19h
Telefone:
(51) 3243-1064
Segunda
a sábado:
9h às 19h
Telefone:
(51) 3243-1064
Fone: (51) 3243-1064

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES EM LIVROS

Maria Dueñas
Sira

Michel Houellebecq
H.P. Lovecraft

Jeffrey Archer
É chegada a hora

Jeff Kinney
Diário de um banana:
maré de azar

Luciano Huck
De porta em porta

Júlio Lancellotti
Amor à maneira de Deus

A Favorita

Frozen II

ÚLTIMAS AQUISIÇÕES EM DVDS

Parasita

O Farol

Ford vs Ferrari

DEMAIS AQUISIÇÕES

AVISO

Livros:
LIVROS
Livros:
A identidade - Milan Kundera
A identidade
- Milan Kundera
A identidade
Morra,
amor -- Milan
ArianaKundera
Harwicz
Morra,
amor
ArianaHarwicz
Harwicz
Morra,
amor
- Ariana
O mito da
beleza
- Naomi Wolf
O
mito
da
beleza
Naomi
Wolf
O mito da
beleza- -Leigh
Naomi
Wolf
Sombra
e ossos
Bardugo
Sombra
e ossos
- LeighBardugo
Bardugo
Sombra
e ossos
Leigh
Sol e tormenta
--Leigh
Bardugo
Sol
e tormenta
- LeighBardugo
Bardugo
Sol
e
tormenta
Leigh
Ruína e ascensão - Leigh Bardugo
Ruína
e ascensão- Leigh
- LeighBardugo
Bardugo
Ruína
e ascensão
Escravidão:
volume II - Laurentino
Gomes
Escravidão:
volume
II
Laurentino
Gomes
Escravidão:
volume
II - Laurentino
Gomes
Noites lebloninas
- João
Ubaldo Ribeiro
Noites
lebloninas
- JoãoUbaldo
Ubaldo Ribeiro
Noites
lebloninas
- João
Ribeiro
A canção
de Aquiles
- Madeline
Miller
A canção
Aquiles- -Madeline
Madeline Miller
A
canção
dede
Aquiles
Miller
Grande
outra
vez
- Donald
Trump
Grande
outra
vez
Donald
Trump
Grande outra vez - Donald Trump
DVDs:
DVDs do futuro: destino sombrio
DVDs:
O exterminador
exterminador
dofuturo:
futuro: destino
destino sombrio
O
exterminador
do
sombrio
UmOlindo
dia na vizinhança
Um
lindo
dia
na
vizinhança
Um
lindo
dia
na
vizinhança
Coração valente
Coração
valente
Coração
Magia
aovalente
luar
Magia
ao
luar
Magia
ao
luar
1917
1917
1917
/aabb.portoalegre

Adoráveis Mulheres

@aabbportoalegre

Com oa retomada
no atendimento
Biblioteca,Necessitamos
solicitaManter
mesmo aviso
da ediçãodaanterior!
Manter
o
mesmo
aviso
da
edição
anterior!
Necessitamos
mos
que
você
regularize
ou
devolva
seus
empréstimos
reforçar a devolução de itens pré-pandemia.
reforçar
a devolução
dedurante
itens pré-pandemia.
realizados
antes ou
o período de pandemia.
Também é possível efetuar a devolução através da
“Caixa de Devolução”, que fica no saguão da sede.
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CULTURAL

sociocultural@aabbportoalegre.com.br

ENCONTRO DE FINAL DE ANO
DO CLUBE DA LEITURA
A confraternização de final de ano do Clube
da Leitura aconteceu no dia 03 de dezembro, às 18h, na Biblioteca Eduardo Haute.
Participaram do evento 15 abebeanos que
durante o ano compartilharam suas leituras
nos encontros virtuais do Clube da Leitura
ao longo de 2020/2021. Para celebrar, foi
servido um coquetel aos participantes, que
estavam saudosos e aproveitaram para conversar sobre leituras que estavam fazendo.

:: GALERIA DE FOTOS ::
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CULTURAL
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CONFRATERNIZAÇÃO DO CORAL DA
AABB PORTO ALEGRE
No dia 06 de dezembro, o Salão Guarujá recebeu os integrantes do Coral da AABB para
a confraternização de final de ano. Para celebrar os bons resultados de 2021, o jantar
de comemoração foi uma Paella Gaudéria e
saladas verdes. E de sobremesa sorvete de
creme para refrescar a noite do nosso coral.
O encontro foi marcado por muita diversão e
cantoria. Além disso, foi apresentado em primeira mão o vídeo de Natal que os coralistas
produziram para participarem do Encontro
Natalino Virtual de Coros da FENABB.

:: GALERIA DE FOTOS ::

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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sociocultural@aabbportoalegre.com.br

ALMOÇO DE NATAL CHEIO
DE REENCONTROS!
Após muitos meses de distanciamento, o grupo de aposentados da AABB se reuniu para matar a saudade e celebrar o
reencontro tão aguardado por muitos. O Almoço de Natal
dos Aposentados aconteceu no dia 02 de dezembro, no Salão Pôr do Sol e recebeu 86 associados.
A coordenação do almoço foi do abebeano e integrante da
Confrária de Gourmets, Júlio Cáceres. No cardápio tipicamente gaudério não poderia faltar salsichão, pão, farofa,
galeto, costelinha de porco, massa, polenta e saladas. Para
adoçar o paladar foi servido sorvete de creme de sobremesa e para beber as opções eram chope, drinks, refrigerante
e água.
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O evento contou com o patrocínio da Cooperforte e apoio
da Ortobom Colchões.

aabbportoalegre.com.br

SOCIAL

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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GOURMET'S

COSTELINHA BBQ

Grau de dificuldade: Médio

POR ARIKA MESSA

Rendimento: 02 pessoas

$$

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Costelinha de porco magra
1/2 xíc de Molho Shoyu
1 xíc Açúcar mascavo
1/2 xíc de mel
3 dentes de alho picados
Suco de 2 limões
1/2 cebola picada
2 copos de água
QB Sal
QB Pimenta-do-reino
QB Azeite de Oliva
Molho Barbecue

Custo aproximado: R$ 60,00

MODO DE PREPARO
• Coloque a costelinha em recipiente para marinar. Adicione o shoyu,
mascavo, mel, limão, sal, pimenta, água, alho, cebola, fio de azeite.
• Mexa e cubra com papel alumínio.
• Deixe na geladeira de 12 a 24 horas. Regando e virando de vez em quando
a costelinha para marinar por completo. Se preferir coloque em um saco grande.
• Retire da marinada e leve ao forno a 160ºC por 1 hora com papel alumínio.
Regue de vez em quando.Vire a costelinha suína.
• Volte ao forno por mais 1 hora coberta com papel alumínio.
• Mantê-la úmida, esse é o segredo de deixar suculenta e saborosa.
• Tire o papel alumínio, pincele o molho barbecue.
• Volte ao forno por 15 minutos.
• Sirva com onion rings, batatas fritas ou milho assado.

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.
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ABEBEANOS PELO

MUNDO

Por Sandra Rejane Celestino dos Santos

VIAGEM AO CHILE

Em janeiro de 2020, antes da pandemia parar o mundo, o Marco
e eu fomos ao Chile. A viagem foi de curta duração, mas intensa
e maravilhosa, organizada pela Rota Sul Viagens e Turismo. Ficamos em Santiago, na bela capital e de avenidas largas, que nos
surpreendeu por não ser a sede do Parlamento Chileno, sediado em Valparaíso a 117 km de distância.
De ônibus, por uma rodovia segura e bem pavimentada, fomos
a Valparaíso, cidade portuária caracterizada por lindas vielas
muito íngremes e de casas supercoloridas que, conforme nos
disseram, usavam tintas provenientes dos reparos nos navios
que lá chegavam. O porto era de movimento intenso até a construção do Canal do Panamá, o que permitiu que os navios não
precisassem mais atravessar o Estreito de Magalhães no extremo sul da América do Sul para irem do Atlântico ao Pacífico. Um
pouco antes de chegarmos a Valparaíso paramos em uma vinícola para a degustação de famosos vinhos. Seguimos viagem
em direção à Viña del Mar, denominada Cidade Jardim e que se
originou da fusão de duas grandes fazendas e hoje é uma praia
muito frequentada. Lá realizamos um sonho antigo: banhar os
pés no Oceano Pacífico, de águas geladérrimas. A areia tem
uma cor escura, quase preta e muito grossa. No almoço, em
restaurante à beira do Pacífico, comemos uma Merluza chilena
de sabor inigualável, que até hoje nos dá água na boca.
Na volta a Santiago, em que ficamos hospedados em simpático
hotel no bairro BellaVista, de características boêmias, continuamos os nossos passeios. Fizemos um tour e visitamos A Plaza de Armas, a Catedral Metropolitana (do séc. 18), o Museu
Nacional, a La Chascona (casa de Pablo Neruda transformada
em museu), o Mercado Público (um reino encantado da gastronomia chilena), o Edifício do Costanera Center, de 62 andares,
considerado o segundo mais alto da América Latina, de onde se
tem uma vista exuberante de Santiago, fomos ao Cerro de San
Cristóbal, de elevação de 880m, localizado no Parque de Santiago, em cujo cume está o Santuário da Imaculada Conceição,
com uma estátua de 22m da Virgem Maria e que, iluminada à
noite é vista em por quase toda a cidade.
Por ser verão quando lá fomos, não vimos a neve, mas apreciamos, de longe e do avião, a fabulosa Cordilheira dos Andes. Fica,
então, para uma próxima vez.
Para concluir, falta contar uma aventura que parece de ficção,
e que tornou a nossa viagem ainda mais inesquecível. Como o
Chile estava passando por momentos de grandes dificuldades
políticas, sociais e econômicas, estivemos, sem querer e na
volta de um passeio que fizemos a pé, no meio de uma manifestação popular contra o governo e que foi dispersada com
violência pela polícia, tendo respingado em nós um pouco de
gás lacrimogênio. Fomos abrigados em um restaurante e tudo
não passou de um susto.

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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CAPA

NATAL ANIMADO E CHEI

Entrando no clima de magia e felicidade que
o final de ano traz com o espírito natalino,
o Clube realizou a sua tradicional Festa de
Natal, no dia 18 de dezembro, nos jardins
da AABB. O ingresso para os abebeanos era
1kg de alimento não perecível por pessoa.
Para receber os associados a Banda Velha
Guarda da AABB tocou sambas memoráveis
que animaram a todos.

Em seguida, aconteceu o sorteio com de 03
vouchers da Achieve, 01 bolsa 50% e 02 jogos
de tabuleiro do Supera Ginástica para o Cérebro,
01 cesta produtos variados do Armazém da
Mata e 01 aparelho celular da AABB. A festa
contou ainda com praça de alimentação, carrinhos de algodão doce e pipoca.
As crianças se divertiram com as camas elásticas, futmesa, o circuito inflável e o futebol no
sabão. O momento mais aguardado foi a tão
esperada chegada do Papai Noel. O bom velhinho recepcionou a criançada no saguão do
Clube para tirar fotos no cenário montado especialmente para a ocasião.
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PATROCÍNIO:

Para encerrar o sábado, a Banda Moog colocou
até o Papai Noel para dançar com um repertório
especial que não deixou ninguém parado.
Contamos com o patrocínio do JPSul, apoio
da Achieve, Supera Ginástica para o Cérebro e
do Armazém da Mata.

aabbportoalegre.com.br

IO DE REENCONTROS!

:: GALERIA DE FOTOS ::

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre
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GERAL
COM A COOPERFORTE VOCÊ FICA MAIS FORTE
Você conhece os benefícios de ser associado da
COOPERFORTE? A Cooperativadisponibiliza limite
de crédito pré-aprovado a seus associados, nas
modalidades de Crédito Parcelado Pré-Fixado
(CPP 60 e CPP 96), Crédito 13º, Rápido-P e Crédito
Garantido. Por meio do APP COOPERFORTE ou no
site autoatendimento.cf.coop.bro associado pode
simular e contratar seus empréstimos, e conhecer
as condições operacionais vigentes.
Os associados que contratam empréstimos com a
COOPERFORTE garantem a participação nas sobras
anuais, distribuídas na proporção dos negócios
realizados ou mantidos com a Cooperativa no exercício. Na prática, para os mutuários, o recebimento
de sobras representa a devolução de parte dos
juros pagos nas operações de crédito.
A COOPERFORTE também oferece produtos de
investimentos em renda fixa, com taxas atrativas,
para quem quer aplicar seu dinheiro com segurança e rentabilidade. Você tem opções para investir
na COOPERFORTE em RDC-i, RDC-q, RDC-sq e LFC.
Além disso, associados da COOPERFORTE e seus
dependentes têm descontos em instituições de
todo o país, de educação infantil a pós-graduação
e cursos de idiomas, pelos Convênios Educacionais.
Consulte no site cf.coop.br/produtos-e-beneficios/
beneficios/convenios/ quais cursos estão contemplados para obtenção do desconto.
E então o que você está esperando para fazer parte
da COOPERFORTE? Mais informações pelos telefones: 4007-2762 para Capitais e regiões metropolitanas e 0800 701 3766 para demais localidades.

16

aabbportoalegre.com.br

PERFIL

abebeano bom de bola
O Perfil da edição de dezembro da AABB em Revista conversou com um
guri muito talentoso dentro e fora de campo. Estamos falando do Luigui
Rigon Godoi, 11 anos, que atualmente é um dos nossos atletas destaque
nas competições de futebol, como foi o caso da Sortica Team Doubles Cup.
Confira a entrevista:
AABB Porto Alegre – Há quanto tempo você é associado AABB – Como foi ser um dos destaques do Torneio Sortica Team Doubles Cup?
do Clube?
Ser o destaque da Sortica Team Doubles Cup foi uma exSou associado do Clube há 11 anos.
periência muito boa e única. Este ano foi o segundo ano
AABB – Como começou a sua relação com a AABB?
que recebi este prêmio e fiquei mais feliz ainda ao ser
Minha relação com o Clube iniciou quando eu comecei a selecionado como atleta destaque da Seleção da Copa
jogar futsal aos 4 anos, descobri a escolinha, pois precisava Sortica, onde pude levar o nome do Clube a um lugar mais
esperar a minha irmã na patinação e pedi para participar. elevado.
Minha mãe me inscreveu e desde lá nunca deixei de praAABB – Quais foram os momentos mais marcantes viventicar.
ciados no Clube?
AABB – Como você e sua família utilizam a estrutura do Poder voltar a jogar depois do fechamento por causa da
Clube?
pandemia e reencontrar meus amigos diariamente neste
Eu e minha família usamos a estrutura para lazer aos finais lugar que é a minha segunda casa.
de semana, durante a semana para praticar esportes. Eu
combino com meus amigos aos finais de tarde de nos AABB – Como vê o crescimento da Associação?
encontramos para jogar, minhas irmãs usam para aulas Os espaços novos são muito legais, adorei as quadras de
de dança e a academia, frequentamos também as festas beach tennis, ficaram lindas e muito aconchegantes. O
Clube está sempre preocupado em oferecer qualidade aos
infantis e meus pais as festas adultas.
seus associados e espaços legais.
AABB – Participou dos nossos eventos sociais e culturais?
Sim, os dias festivos (Dia da Criança, Natal, Semana Cultu- AABB – Dê algumas dicas para os associados aproveitaral) e feiras. Durante alguns anos organizei um grupo de rem ainda mais a AABB.
Xadrez aos sábados à tarde. Ofereci também algumas ofi- Eu acho que todos devem vir para o Clube, é um lugar muicinas e cursos de jogos de tabuleiro. O apoio da Diretoria to divertido, seguro e onde se pode fazer muitos amigos.
Seguir o Clube nas redes sociais também é bom porque
de Esportes sempre foi total e imprescindível.
está sempre atualizado, o que facilita a comunicação com
AABB – Pratica algum esporte?
os associados.
Pratico futebol.
AABB – Já participou de alguma competição pelo Clube?
Sim, participei em Campeonatos de futebol, interclubes,
Sortica.
AABB – Como é a tua preparação para os jogos?
Minha preparação para os jogos envolvem concentração
em dias anteriores onde fico em casa, descanso e me
alimento bem.

/aabb.portoalegre
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O Clube está sempre
preocupado em oferecer
qualidade aos seus associados
e espaços legais!
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LIGA DA AMIZADE 2021:
AABB É BI CAMPEÃ
Mais uma vez a equipe de vôlei da AABB Porto
Alegre foi motivo de orgulho em uma competição
esportiva! A edição de 2021 da Liga da Amizade
aconteceu no dia 28 de novembro e reuniu 132
atletas. A final, realizada no ginásio do Clube,
contou com a participação de 11 equipes.
As abebeanas fizeram bonito com uma campanha
de 12 vitórias e apenas 01 derrota no total de 13
jogos. O time, formado por jogadoras de diferentes idades com aproveitamento de alunas da
escolinha de vôlei do Clube, sagrou-se campeão
pela segunda vez. Parabéns, meninas!

RESULTADOS:
AABB 2 x 0 kyuchin (Semi Final).
AABB 2 X 1 Bento Gonçalves (Final).

TORNEIO DE TÊNIS MOVIMENTA AS QUADRAS!
A AABB Porto Alegre promoveu uma competição especial para os tenistas. O Torneio de Equipes de
Tênis aconteceu entre os dias 07 a 09 de dezembro, às 18h30min, nas quadras de tênis. O evento
contou com 28 participantes, que foram divididos em quatro equipes com sete jogadores, onde se
formaram duas duplas e um trio por equipe. Cada equipe ganhou o nome de uma vacina.
Os jogos foram intensos e divertidos, e para dar mais energia aos competidores foi servido uma
mesa com frutas. Como premiação, troféus para as equipes campeã e vice campeã. Para celebrar
a final do campeonato foi realizada uma confraternização com salgadinhos para os participantes.
RESULTADOS:
Equipe Campeã: Jahnsen – Nanderson
Vieira, Herbert de Souza, Luiz Maragno,
Paulo Meirelles, Angela Dal Pós, Delcio
Moretti, Zé Araújo.
Equipe Vice Campeã: Coronavac – João
Martinewski, Roberto Schroeder, Norberto
Reichmann, Adriano Salviano, Marta Guimarães, Vanderlei Novo, Graça Lima.
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OPORTUNIDADE PARA
SE MANTER SAUDÁVEL!
A AABB está com duas barbadas para você
que quer manter corpo e mente saudáveis. Um plano especial para estudantes
sem restrição de horário na Academia do
Clube. Os planos anuais com aquele precinho que cabe no bolso.
A outra opção é o plano para a família
toda malhar. Os valores especiais para
cada integrante conquistar o tão desejado projeto saúde.
Entre em contato com a Central de Relacionamento do Clube pelo telefone
3243.1000 e saiba mais!

/aabb.portoalegre
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STAND UP PADDLE E REMO: TRANQUILIDADE
E CONDICIONAMENTO FÍSICO
As atividades esportivas têm como objetivo melhorar a condição física do praticante. O Stand Up Paddle e
o Remo são considerados esportes completos, que trabalham todos os grupos musculares, exigindo força
e resistência, fazendo com que aja um aprimoramento físico do praticante. Além de atuar na melhora
do condicionamento físico, na tonificação muscular e redução de gordura, ele proporciona o aumento do
fôlego, da disposição, da flexibilidade e, principalmente, da autoestima.
A capacidade de aprimoramento físico do Remo e do Stand Up e as percepções sensoriais que o remador
é submetido ao fazer uma prática ao ar livre fazem destes esportes atividades excepcionais. A constante
e intensa interação com o meio ambiente proporciona um estímulo de incrível intensidade sensitiva e de
grande prazer.
As atividades são indicadas a ambos os sexos, podendo ser iniciada aos 12 anos e praticada no limite
físico e de saúde individual, sem restrições máximas de idade. Com pouquíssimas restrições, a exceção
da afinidade com o meio líquido é domínio da natação básica.
Venha conhecer os benefícios dessas modalidades! Agende uma aula experimental. Mais informações
pelo telefone (51) 3243.1000.
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COLÔNIA DE FÉRIAS NO AABB KIDS VERÃO

PATROCÍNIO:

Com a chegada do verão as crianças precisam de diversão. Pensando nisso, a AABB Porto Alegre preparou
uma nova edição da Colônia de Férias do AABB Kids, com toda a segurança que seu pequeno necessita.
O uso de máscara se tornou indispensável para o cuidade de todos. Além disso, cada criança trás o seu
lanche individual de casa.
A colônia acontece até o dia 11 de fevereiro. A criançada dos 04 aos 10 anos pode vir curtir o verão com
muita recreação, piscina, basquete, tênis de mesa, judô, ginástica artística, futebol e capoeira. As vagas
são limitadas e também contamos com o patrocínio do JPSul.

/aabb.portoalegre

@aabbportoalegre

21

DESTAQUE

Carlos Eduardo Abreu (Pitibull), Thais Werlang,
Vinicius e Alice Werlang de Abreu

Jerônimo Maya, Ana Clara Souza Maya e Danielly Maya

Marcio Mendes, Angela Roxo, Artur e Teodoro
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Denise de Andrade Prado, Fernanda de Andrade Gonçalves,
Henrique Gonçalves da Silva e Bernardo de Andrade Gonçalves

Juliano, Davi e Claudia Potrich

Rodrigo, Benicio e Luigi Assis e Alessandra Cunha
aabbportoalegre.com.br

Diego e Emily Formento, Théo Formento e Matheus Prates

Michel Pereira e Daniela Astigarraga

Sandro Vaz, Luca Vaz e Patricia Rosa
/aabb.portoalegre
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Gabriela Silva Souza, Giovanna Mangabeira e Giovana Souza

Leonardo Fernandes, Flavia Carvalho, Tiago Fernandes
e João Guilherme Fernandes

Thiago Alfama, Bethiele Zago, Alice e Mariana Alfama
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Confira a lista
completa de
benefícios!

Proporcionando ainda mais conforto e vantagens para os associados
e colaboradores, a AABB Porto Alegre está firmando parcerias com diversas empresas. Basta você apresentar a carteira social ou o crachá de
identificação na empresa parceira. Pronto! Seu benefício já está garantido!
Para fazer parte do nosso time de parceiros, entre em contato pelo
e-mail ascom@aabbportoalegre.com.br e saiba mais!
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GERAL
EQUIPE ABEBEANA É DESTAQUE NA COPA SORTICA
A 15ª Copa Sortica Sub-15 começou em agosto, mas a equipe de Futebol da AABB Porto
Alegre só competiu no dia 25 de setembro. A estréia foi em casa na quadra do Clube. O
campeonato contou com oito jogos. A grande final foi realizada no dia 11 de dezembro, com
um jogo emocionante, onde nossos atletas sagraram-se Tri Campeões consecutivos.
O jogo da final foi entre a AABB e os Leões de Judah. A equipe abebeana saiu perdendo de
1x0, empatou ainda no primeiro tempo com um gol do Lorenzo Cramer (Batata). Aos 10
minutos do segundo tempo, a AABB conseguiu virar o jogo com outro gol do Lorenzo. Nossos
atletas foram guerreiros e seguraram o resultado de 2x1 até apito final.
A AABB recebeu o título da Copa Sortica de forma invicta com seis vitórias e dois empates.
Destaque para o Ramiro Johnson, goleador da competição com 10 gols. Além disso, Ramiro
se destacou no ranking de maiores goleadores durante os 15 anos da Copa Sortica. O nosso
atleta conquistou o segundo lugar no Top 5, com 46 gols.

SEGUROS PARA TODA A VIDA.

/aabb.portoalegre
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PROGRAMA AABB COMUNIDADE:
CRIANÇAS GANHARAM SURPRESA

No dia 15 de dezembro, os educandos do
Programa AABB Comunidade confraternizaram sua tradicional Festa de Natal para
celebrar o encerramento das programações de 2021. A atividade, surpresa para
as crianças, foi dividida por turnos manhã
e tarde, e contou com a presença de um
mágico para alegrar os pequenos. Os presentes recebidos por eles foram escolhidos
através das cartinhas escritas no início do
mês. Agradecemos aos associados, comunidade e colaboradores que adotaram os
pedidos e proporcionaram mais um Natal
repleto de alegrias e realizações.
:: GALERIA DE FOTOS ::
(turno da manhã)
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:: GALERIA DE FOTOS ::
(turno da tarde)
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VOCÊ SABIA QUE
NO CHILE EXISTE UM
LAGO ONDE A GENTE
NÃO AFUNDA?

R

Maria Eduarda C. Soares
Maternal
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Tv. Pedra Redonda, 400
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Quem estuda no JPSul sabe.
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