
 
 
 
 
 
 
Boletim AABB – ao lado do associado. 
Ano 03 – Número 20 – 15/10/2012. 
 

REGIMENTO INTERNO: I- O guarda-noite está autorizado 
a anotar os nomes dos associados que estão 
desrespeitando os horários de fechamento do clube, para 
o  encaminhamento da lista dos associados infratores à 
Comissão de Justiça e Disciplina, com vistas a apurar 
responsabilidade e tempestiva aplicação de penalidades, 
na forma do Regimento Interno da Associação. Temos 
informações seguras de que grupos de associados têm 
ficado até altas horas, alguns até às 3h da madrugada 
jogando Truco. Tal procedimento, além de infringir o 
Regimento, cria riscos de assaltos e outras ocorrências.  

II – Não é permitido aos associados deixarem seus 
veículos pernoitarem no estacionamento do clube. 

JUROS E MULTA – Já está em vigor a cobrança de juros e 
multa por atraso no pagamento do boleto da 
contribuição associativa. Se o associado não receber o 
boleto de cobrança até o dia 10 (dez), obséquio entrar 
em contato imediatamente com o escritório do clube 
para resolução da inoperância. 

DESFILIAÇÃO – A desfiliação só se verifica mediante 
pedido por escrito do associado. Apenas deixar de pagar 
as mensalidades não dá causa a desfiliação continuando 
a gerar, portanto, boleto de cobrança, juros e multa, 
além do associado enquadrar-se no quadro de 
inadimplente, com risco real de ter seu nome inscrito no 
SPC. 

OBRAS REALIZADAS NO GINÁSIO – I – aumento de 
altura, através de serviços de serralheria, em toda 
estrutura metálica dos guarda-corpos pré-existentes; II – 
instalação de guarda-corpos, corrimãos e degraus na 
arquibancada; III –retirada das duas escadas de acesso à 
quadra; IV – construção de rampa de acesso à quadra; V 
– construção de sala de abrigo de equipamentos 
integrantes do kit de alarme contra incêndio; VI – 
instalação de luminárias de emergência; VII – instalação 
de placas de informação de saídas e escadas; VIII – 
inversão de abertura das portas que agora abrem para 
fora. 

 

 

 

 

OBRAS REALIZADAS NO SALÃO DE FESTAS – I – 
instalação de luminárias de emergência; II – instalação de 
placas de informação (saída, escada etc); III – inversão da 
forma de abertura das portas estratégicas. 

OBRAS REALIZADAS NO COMPLEXO AQUÁTICO E 
ENTORNO–I – construção de rampas de acesso às saunas 
e vestiários; II – construção de rampa de acesso à 
Academia; III – instalação de guarda-corpos e corrimãos 
nas rampas recém-construídas e também nas demais 
rampas pré-existentes; IV – instalação de corrimão na 
escada de acesso ao Complexo Aquático, a partir da 
varanda contigua ao Bar e Lanchonete; V – pintura e 
recuperação do mobiliário do Complexo Aquático; VI – 
aquisição de 6 jogos de mesas/cadeiras e de 16 
espreguiçadeiras, das quais 7 já foram entregues pela 
fábrica. 

DICAS PRÁTICAS PARA UMA ECONOMIA SUSTENTÁVEL - 
Sem dinheiro, não podemos implantar ou manter 
quaisquer iniciativas, o que inclui os cuidados com o meio 
ambiente, ativos, equipamentos e os aspectos sociais. 
Muitos estudiosos na área da sustentabilidade são 
categóricos em afirmar que, para seguir esse caminho, é 
preciso ser, em primeiro lugar, economicamente viável. 
Caso contrário, todos os nossos planos de melhoria para 
uma vida futura e com mais qualidade estarão fadados 
ao presente. Assim, para sermos sustentáveis, é 
fundamental cuidarmos dos nossos recursos humanos, 
materiais e financeiros, usando-os de forma consciente e 
planejada. Essa atenção deve fazer parte do nosso dia a 
dia e estar presente em cada transação. 
 
Precisamos avaliar e estar conscientes de cada centavo 
que usamos. Temos que nos questionar sempre se 
aquele recurso está sendo empregado da melhor forma 
possível, ou seja, se as relações de investimento/retorno 
e custo/benefício estão sendo eficientes. Esse 
questionamento deve permear dos centavos aos milhões. 
Nada é desprezível. 
 
 
José Eustáquio Bueno Caixeta 
Presidente do Conselho de Administração. 


