
 

Boletim AABB – ao lado do associado. 

Ano 02 – Número 16 – 10/05/2012

Foram realizadas análises extemporâneas físico-
químicas e microbiológicas das águas das 
piscinas e do poço artesiano da Associação no 
mês de abril de 2012 devido a equivocada 
alegação de um associado quanto a não 
potabilidade das águas. 
 
O associado alegou ter coletado uma amostra de 
água proveniente do poço artesiano que abastece 
o clube e realizado sua análise em um laboratório 
terceirizado, comentando no recinto da sauna 
masculina que encontrou a presença de 
coliformes fecais na amostra selecionada, 
causando mal estar e desconforto entre os 
presentes. Coube ao ilustre presidente do 
Conselho Deliberativo trazer a denúncia à 
consideração da Diretoria, assim como solicitar-
lhe a adoção das devidas e necessárias 
providências. 
 
De antemão e para conhecimento de todos cabe 
informar que a Associação se encarrega de 
realizar as análises físico-químicas de suas 
águas, semanalmente, e as análises 
microbiológicas são realizadas, trimestralmente, 
de acordo com as exigências da Diretoria de 
Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Uberaba. 
 
 A coleta das amostras e as análises físico-
químicas são realizadas sob a supervisão e 
assinatura de técnica formada em química, com 
contrato de prestação de serviço técnico e 
especializado, responsável diretamente pela 
qualidade das águas do clube. Cabem as análises 
microbiológicas serem realizadas em laboratório 
terceirizado. No mês de abril as análises 
microbiológicas das águas das piscinas e do poço 
artesiano foram analisadas no laboratório 
LABFERT ANÁLISES, um dos mais conceituados 
no gênero no país. Os resultados das análises 
apresentaram ausência total de coliformes 
fecais e os laudos se encontram em poder da 
secretaria do clube, assim como todos os 
demais laudos emitidos, a partir da posse da 
atual Diretoria. 
 
 No dia 20/04, foi realizada uma reunião com a 
presença do associado responsável pela falsa 
alegação. Na ocasião ele afirmou não possuir 
elementos de convicção e, bem assim, laudo que 
confirmasse a presença de coliformes fecais na 
amostra de água por ele coletada de forma 

inadequada e em local impróprio para consumo. 
Apresentou, então, seu pedido de escusas, 
declarando-se profundamente arrependido 
pelo ato inconsequente e de efeitos 
potencialmente deletérios. Diante disso, o 
presidente da Comissão Disciplinar e de 
Justiça julgou melhor dar o caso por 
encerrado. Recomendou, no entanto, que o 
assunto fosse veiculado no Boletim para não 
deixar nenhuma dúvida e evitar ruidosas 
especulações. 
 
Já que o assunto são as águas, a 
Associação, por determinação do IGAM, 
deverá instalar um horímetro na saída do 
poço artesiano. Por lei, o clube só pode 
coletar água uma hora diária, durante o 
período da seca, e três horas ao dia no 
período chuvoso. Nestas condições, de par 
da política implantada de racionalização do 
consumo de energia elétrica, está em curso a 
adoção de novos métodos e hábitos com 
vistas a redução do consumo de água. 
Desnecessário informar que o não 
cumprimento das normas baixadas pelo 
IGAM implicará no pagamento de pesadas 
multas. 
 
Com vistas a atender a lei do desporto, a 
Associação, juntamente com o senhor Davi 
Chaban, acabam de se inscreverem no 
Conselho Estadual de Educação Física. O 
professor Davi será oficialmente o profissional 
da área de educação física responsável pela 
prática das atividades esportivas do clube. 
Diante do cumprimento dessa exigência, 
espera-se para breve a emissão do sonhado 
Alvará Sanitário, uma vez ser essa a última 
exigência cobrada pela Vigilância Sanitária 
para certificar nossa AABB. 

Visite o site da Associação: 
www.uberaba.aabb.com.br - Tudo sobre o 
institucional, legislação, calendários, últimas 
notícias e transparência total de gestão. 
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Presidente do Conselho de Administração 
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