
 

 

Boletim AABB – Ao lado do associado. 

 Ano 02 – Número 10 – 12/12/2011.

A idéia de criar clubes pelo mundo afora se 
originou com os ingleses, quando saíam de seu 
país de origem para colonizar outras terras. O 
natural desejo de manter as tradições e cultura 
de seu país de origem deu a este formato 
inspiração para outros imigrantes de diferentes 
nacionalidades criarem os seus diferentes tipos 
de clubes. Nascia aí o associacionismo. Foi 
no Brasil onde o conceito clube mais se 
desenvolveu pela diversidade de etnias. 
 
Dentro da rede de clubes das AABBs, a AABB-
Belém-Pará, fundada em 10 de março de 1928 
e hoje com 83 anos de idade, foi a primeira 
Associação fundada no Brasil, na época 
denominada Satélite Clube do Pará. 
 
Clubes – organismos vivos - são conjuntos 
dinâmicos de relações e seus valores e 
longevidade estão ligados à sua capacidade 
de contribuir para a evolução da sociedade. 
 
No Brasil, segundo o IBGE, existem 13.826 
clubes. Mais de 53 milhões de pessoas estão 
vinculadas a clubes. Estão cadastrados na 
Confederação Brasileira de Clubes no corrente 
ano, 138 clubes com mais de 100 anos de 
fundação. Os clubes no Brasil empregam, 
direta e indiretamente, aproximadamente, 
400.000 pessoas. 
 
Os clubes detêm mais de 80% das 
dependências esportivas oficiais do País. São 
responsáveis por 95% do fomento olímpico 
nacional. 
 
A maior rede de clubes do País e do mundo 
é a AABB com 1.281 unidades distribuídas em 
todo o território nacional. Responde com 10% 
do segmento de entidades associativas. 
 
O momento atual dos clubes brasileiros não 
difere muito em relação a outros segmentos do 
mercado, em especial aqueles com finalidades 
semelhantes (Esporte, Lazer e Cultura). 
Dentro desse novo contexto globalizado, 
existem clubes que fazem as coisas 
acontecerem, os que ficam perguntando o 
que aconteceu e os que ficam observando o 
que acontece. 

 
O momento atual requer nova postura por parte 
dos dirigentes e gestores dos clubes brasileiros. 
Melhorar apenas não é mais suficiente. Temos 
que transformar nosso atual modelo de gestão 
em outro mais alinhado com o mercado, qual 
seja uma empresa ecologicamente correta, 
economicamente viável, socialmente justa e 
culturalmente diversa. Assim, temos que dar 
nova forma. Desfigurar. Converter. Alterar. 
Evoluir. 
 
A partir do mês de janeiro, todo associado que 
apresentar para filiação um novo associado 
passará a ter 10% (dez por cento) de 
desconto no valor de sua mensalidade 
durante um ano. Tal medida visa incentivar a 
ampliação da nossa base associativa e 
contribuir para a fidelização dos associados, 
tanto novos quanto veteranos. 
 
Deverão entrar para a nossa grade dois novos 
serviços: Beleza e Estética e Lava Rápido. 
Deverão também ser publicados, no próximo 
mês de janeiro/2012, os calendários esportivo 
e social. 
 
Conforme tem observado nosso associado 
atento, a atual Diretoria focou seu primeiro ano 
de mandato na infra-estrutura, reparo, 
manutenção e, em especial, no cumprimento 
das exigências dos órgãos de fiscalização. 
 
Para o próximo ano, de par de dar continuidade 
ao cumprimento à implementação das normas 
legais – projeto contra incêndio e pânico, 
acessibilidade e vigilância sanitária – a atual 
Diretoria pretende apresentar uma programação 
bastante diversificada nas áreas sociocultural e 
esportiva. 
 
Por último, a Diretoria deseja a todos os 
associados, dependentes, funcionários, 
prestadores de serviço e fornecedores um bom 
Natal e um ano Novo com muita saúde, paz, 
amizade e felicidade. 
 
Cordialmente, 
José Eustáquio Bueno Caixeta 
Presidente do Conselho de Administração  


