
Dupla de São Leopoldo conquista o III Open de Vôlei de Praia AABB na categoria feminino

Na manhã de domingo, dia 16 de novembro, a 
Associação Atlé�ca Banco do Brasil de São Leopoldo 
sediou o III Open de Vôlei de Praia AABB para as mulheres. 
A organização do evento é de Gert Ro�mann. Seis duplas 
disputaram a compe�ção, sendo que cada uma enfrentou 
todas as demais. As vencedoras seriam as atletas que 
conquistassem o maior número de vitórias. A dupla de 
São Leopoldo, Tânia e Carolina, conquistou o primeiro 
lugar após vencer todas as suas par�das. O segundo e 
terceiro lugar ficou com as duplas de Caxias do Sul, Rosani 

e Patrícia e Kika e Sandra, respec�vamente. As primeiras 
colocadas ganharam um troféu cada, o segundo e terceiro lugar 
medalhas. 

Open Masculino – A compe�ção terá sequência no próximo 
domingo, dia 23 de novembro, mas desta vez os homens 
estarão disputando o troféu. Os jogos terão início às 9 horas e as 
inscrições ainda estão abertas. 

Informações e inscrições pelo e-mail voleigert@gmail.com 
com cópia para ; Valor da saoleopoldo@aabb.com.br
inscrição: R$ 25,00 por atleta.

Parceiros da AABB São Leopoldo

Tênis de mesa da AABB 1º lugar na JERAB 2014 
Nos dias 14, 15 e 16 de novembro, Santo Ângelo sediou a Jornada Espor�va 
Regional de AABB's. O evento reuniu cerca de 700 espor�stas vindos de 
Santo Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. A disputa 
abrange diversas modalidades espor�vas, entre elas, futebol, futsal, 
voleibol, velei de areia, bocha, futevôlei, tênis de mesa, sinuca, truco e 
xadrez. A AABB São Leopoldo par�cipou da compe�ção e conquistou o 
primeiro lugar no tênis de mesa simples, nas categorias masculino e 
feminino, com Jorge e Larissa. São os espor�stas da AABB São Leopoldo 
sempre atuando de forma compe��va nos eventos espor�vos. Parabéns!

Leia o informativo este informativo e outras notícias no site www.saoleopoldo.aabb.com.br
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Larissa e Jorge

Verão 2014 / Piscina+Segura
A temporada de piscinas está chegando. É tempo de muita diversão 

e contato com a água, mas nunca é demais lembrar de alguns cuidados 
preven�vos necessários para que, especialmente as crianças, passem o 
verão em segurança. 

Apresentamos abaixo algumas dicas disponibilizadas pela SOBRASA 
(Sociedade Brasileira de Salvamento Aquá�co) em sua campanha 
Piscina+Segura. As orientações estão no formato pergunta e resposta. 
De acordo com dados da en�dade, anualmente, uma média de 7.500   
brasileiros morrem afogados em nossas praias  rios, lagoas, represas, ,
piscinas e outras áreas espelhadas. O Brasil tem uma es�ma�va anual 
de 1.300.000 salvamentos aquá�cos 260.000 hospitalizações por,  
afogamento  e mais de 600 ví�mas desaparecidas, o que nos torna ,
infelizmente um dos países com o maior número de pessoas afogadas 
em todo mundo. 

Outras dicas podem ser consultadas no site da SOBRASA: 
www.sobrasa.org.

Perguntas e Respostas PISCINA+SEGURA

Pai: Um dos pontos principais na campanha PISCINA+SEGURA é a 

supervisão dos pais junto aos filhos na hora de usar a piscina, como seria 

isto?

Sobrasa: A presença dos pais faz toda a diferença na segurança. Ele (a) 

vai controlar o que as crianças estão fazendo, estabelecer limites 

quando houver brincadeiras perigosas como mergulhos, correrias, 

empurrões e a tradicional e perigosa brincadeira de afundar o colega. 

Vai observar quem sabe ou não nadar. Vai verificar as condições da 

piscina, vai desligar a bomba de filtração para evitar os acidentes por 

sucção. Numa festa é importante escolher o PAI DA PISCINA assim como 

escolhemos o MOTORISTA DA RODADA, ele vai ficar ali de olho nas 

crianças. Mas de olho mesmo, ou seja 100% de atenção. Se a festa é 

grande, vale a pena contratar um guarda-vidas para maior segurança de 

todos.

Pai – Na campanha vocês enfa�zam a importância de aprender a nadar. 

Isto significa que eu posso ficar totalmente tranquilo se o meu filho já 

sabe nadar?

Sobrasa: Não, nunca. Saber nadar é fundamental, mas não elimina 

nunca a supervisão seja dos pais ou de um guarda-vidas. Muitos 

nadadores já morreram afogados por passarem mal, por acidentes por 

sucção dos ralos ou pequenos traumas que o fazem perder a 

consciência e se afogar.

Pai – Qual a importância de cercar uma piscina?

Sobrasa: É fundamental para a proteção de crianças até 7 a 9 anos e 

bebês que começam a enga�nhar. As piscinas são os principais

 responsáveis pelos óbitos por afogamento na faixa etária de 1 a 9 anos. 

E este �po de ocorrência acontece principalmente em horários fora de 

uso da piscina. A cerca com um portão que se fecha automa�camente e 

fora do alcance das crianças impede este �po de ocorrência nesta faixa 

etária.

Pai – Como são os acidentes por sucção?

Sobrasa – Este �po de incidente ocorre de diferentes maneiras. As 

crianças podem ficar presas ao ralo de fundo por partes do corpo, 

cabelo, ou cordões (jóias). Isto ocorre porque a instalação hidráulica da 

piscina foi mal feita. A instalação correta prevê dois ralos de fundo 

interligados e com ralos an�-aspiração de cabelo, que evitam o 

aprisionamento dos cabelos. Estes ralos já são fabricados no brasil. Nas 

piscinas residenciais que ainda não possuem este sistema, 

aconselhamos deixar a bomba desligada enquanto a piscina es�ver em 

uso. 

Pai – Qual o risco em piscinas? Muitos acham que são mais seguras? 

Quais os riscos e os casos de afogamentos mais comuns?

Sobrasa: A SOBRASA publicou recentemente ar�go do Perfil de 

Afogamento no Brasil, onde revela que as piscinas foram responsáveis 

por 1,6% de todos os casos de óbito por afogamento, mas representam 

53% de todos os casos na faixa de 1 a 9 anos de idade. clique aqui. Todo 

espelho d'água tem seus riscos. Na verdade, o que classifica os perigos 

de um espelho d'água (rios, mar, praias, piscinas, etc) é o 

comportamento do usuário, mais do que qualquer outro fator. As 

piscinas possuem sim riscos diversos, que serão amenizados à medida 

que algumas providências sejam adotadas, tanto na engenharia de sua 

construção, quanto nos equipamentos dispostos nela (brinquedos, 

escorregadores, toboáguas, etc). 

Pai – O que deve ser feito em caso o afogamento já es�ver em curso?

Sobrasa - Recentemente criamos uma cadeia de sobrevivência sobre 

afogamento e quais as medidas mais importantes de ação. Os principais 

passos podem ser visualizados em nosso manual, e são eles: Prevenção, 

Reconhecer que alguém esta em apuros na água, chamar por 

profissionais, prover algum �po de flutuação a pessoa em apuros, e 

tentar �ra-la de dentro da água. Avalia-se então se a pessoa esta 

respirando e se o coração esta batendo e se não es�ver é fundamental 

como primeira providencia re�rar a face do afogado de dentro da água e 

verificar se existe respiração. Se não houver respiração o pai ou 

responsável aplica 5 a 10 ven�lações do �po boca-boca, e re�ra a criança 

da piscina. Em casos de gravidade chama-se imediatamente o telefone 

193 (Corpo de Bombeiros) ou 192 (SAMU). Publicamos recentemente 

um pequeno  em geral que orienta manual resumido sobre afogamentos

todos os passos.
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