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Chegamos em 2017 com tudo e, por este ser um ano especial para a AABB 
Blumenau, no qual comemoraremos 60 anos, estamos preparando uma 
programação especial para celebrarmos juntos este momento marcante. Dentre 
as várias ações que estão em vias de planejamento, preparação e estudo, umas 
das principais frentes em que objetivamos atuar é no resgate histórico de 
momentos que marcaram a nossa trajetória. Ao iniciarmos a busca por materiais 
antigos, fotos, documentos e afins, fomos surpreendidos positivamente com o 
fato de que já tivemos, na década de 90, um Boletim Informativo. Para 
iniciarmos os trabalhos, nada mais justo que replicar o texto presente na 
abertura da edição número 2, disponibilizada aos associados no mês de 
novembro de 1995, e que expressa uma das essências da AABB. Boa leitura! 

 

“  AABB, BANCO, COMUNIDADE 
 

 O título deste Editorial sintetiza o espírito 
participativo que emoldura as relações da AABB e do Banco 
com a comunidade na qual estão inseridos. O que isso quer 
dizer? 
 Quer dizer que tanto o Banco como a Associação – esta 
como extensão daquele – fazem parte do contexto 
comunitário em que se situam, e, como tal, esforçam-se para 
cada vez mais atender às aspirações dos cidadãos, prestando 
serviços que lhe são inerentes de modo dinâmico, criativo e 
acessível. Os eventos comunitários encetados em nossa cidade 
denunciam esse espírito participativo, que, acreditamos, 
haverá de se incrementado ainda mais, graças à 
espontaneidade de todos que fazem essas instituições que 
têm, como destino comum, servir – e bem – a gente brasileira. 
 A-B-C – Encontro fundamental dos que sempre 
estiveram juntos. 
 A AABB está consciente disso e quer ser um parceiro 
mais elástico, mais vigoroso nessa trindade, realizando o que 
lhe for possível para aproximar ainda mais os pares desse 
conjunto em que a COMUNIDADE sempre será a peça mais 
importante. 

A DIRETORIA  ” 

 

Um agradecimento especial ao sr. Salvador Moura da Silva, que gentilmente nos cedeu um vasto material para explorarmos. 
Replicaremos nas próximas edições outras matérias tiradas das edições do precursor Boletim Informativo. 
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ACONTECEUACONTECEUACONTECEUACONTECEU no dia 11 de Janeiro, reunião 
nas dependências da AABB Blumenau, para 
deliberar sobre a candidatura para sediar a 
JERAB 2017 – Jornada Regional de AABBs 
da regional Sul, contemplando os estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e 
Mato Grosso do Sul. A AABB Blumenau terá 

a responsabilidade e o prazer de sediar o 
evento, programado para ocorrer de 02 a 04 

de novembro de 2017. 

 

HISTÓRIA DA AABB BLUMENAU 
 

Conforme já mencionamos anteriormente, estamos 
trabalhando com afinco na programação para 
comemorarmos os 60 Anos da AABB Blumenau. 
Um dos principais objetos é realizar um resgate 
histórico, contando ‘causos’, descobrindo fotos, 

buscando documentos e materiais, enfim, 
desenvolver um livro e preparar uma exposição que 

ajude a contar a nossa história. 
Contamos com a sua ajuda nesta tarefa: quem 
possuir documentos, materiais, fotos ou mesmo 
queira relatar ‘causos’ vivenciados na AABB, 

pedimos a gentileza de entrar em contato através 
do e-mail aabb.blumenau.60anos@gmail.com ou com 

a secretaria pelo telefone (47) 3322-0894 e 
WhatsApp (47) 99282-0568. 



TORNEIO DE VERÃO AABB 60 ANOS TORNEIO DE VERÃO AABB 60 ANOS TORNEIO DE VERÃO AABB 60 ANOS TORNEIO DE VERÃO AABB 60 ANOS ––––    FUTEBOL SUÍÇOFUTEBOL SUÍÇOFUTEBOL SUÍÇOFUTEBOL SUÍÇO    

  Vem aí mais uma edição do nosso torneio de futebol 

suíço, organizado na AABB Blumenau todo início de 

ano. Mantendo o formato das edições anteriores, com o 

objetivo de organizar quatro equipes por meio de sorteio 

entre os participantes que realizarem a inscrição. 

 

O sistema de disputa será o 

tradicional “todos contra todos”, 

com uma rodada final para disputa 

pelo terceiro lugar entre o terceiro 

e quarto colocados e do título entre 

os dois melhores da fase de 

classificação, nas seguintes datas 

previstas: 

 

Fase de ClassificaçãoFase de ClassificaçãoFase de ClassificaçãoFase de Classificação    

09/02 – 1ª rodada 

16/02 – 2ª rodada 

23/02 – 3ª rodada 

Rodada FinalRodada FinalRodada FinalRodada Final    

04/03 – Sábado 
 

Os jogos da fase de classificação 

ocorrerão às quintas-feiras, a partir 

das 19:30 horas.  

A novidade fica por conta da rodada 

final, a ser realizada num sábado de 

manhã e aproveitar o almoço para 

uma grande confraternização entre os 

participantes e também familiares. 

 

Para auxiliar nas despesas com uniforme, 

premiação e almoço de confraternização, será 

cobrado o valor de R$ 20,00 para cada 

associado participante. Também poderão 

participar convidados não-associados, mediante 

inscrição no valor de R$ 60,00. Todos os 

participantes ficarão com a camisa do seu time, 

utilizada no torneio, e também premiação por 

medalha. Os interessados em participar deste 

grande evento devem enviar a sua inscrição para 

o e-mail aabb.blumenau.esportes@gmail.com 

informando o telefone de contato e a posição na 

qual prefere jogar, bem como tamanho da 

camisa. Maiores informações em nossa página no 

Facebook, no site blumenau.blumenau.blumenau.blumenau.aabb.com.braabb.com.braabb.com.braabb.com.br ou via 

WhatsApp da AABB Blumenau: 99282-0568. 
 

Este evento faz parte da programação 

#AABB60AnosBlumenau#AABB60AnosBlumenau#AABB60AnosBlumenau#AABB60AnosBlumenau. 

Patota de voleibol de quadra Patota de voleibol de quadra Patota de voleibol de quadra Patota de voleibol de quadra ––––    mistomistomistomisto    

Reservamos o horário da quadra nas terças-feiras, a partir das 20:30 horas, para os aficionados em 
voleibol de quadra. A intenção é formar uma turma, estilo ‘patota’ da AABB, para a prática desta 
modalidade. A atividade está aberta para os associados, funcionários do BB, familiares e convidados. 
Interessado em fazer parte da turma? Entre em contato com a AABB Blumenau.  



 

AAAAAAAABBBBBBBB     
 Em meados do ano passado, recebemos 
a consulta do Prof. Dr. Antonio Jose Müller, 
sobre a possibilidade de implantação na 
AABB Blumenau do Projeto AABB Kids. 
Realizamos uma pesquisa por e-mail com os 
nossos associados e também com todos os 
funcionários BB de Blumenau e, com boa 
aceitação, chegou a hora de darmos sequência 
a esta iniciativa. 
 No que consiste o AABB Kids?No que consiste o AABB Kids?No que consiste o AABB Kids?No que consiste o AABB Kids? É, 
basicamente, um programa de exercício físico 
para crianças. As crianças pararam de 
movimentar-se! Nos dias atuais, pela falta de 
segurança, as crianças não brincam nas ruas 
como antigamente, permanecendo confinadas 
dentro de suas casas ou apartamentos. Este 
fator estimula o sedentarismo uma vez que, o 
número de horas que as crianças passam em 
frente à TV, computadores ou videogames, 
está diretamente ligado ao aumento de peso, 
redução no desenvolvimento das capacidades 
motoras e aumento da introspecção, criando 
um ciclo de saúde física e emocional de baixa 
qualidade e de potencial humano tragicamente 
desperdiçado. 
 O projeto AABB KidsAABB KidsAABB KidsAABB Kids tem a intenção 
de promover o desenvolvimento integral da 
criança participante, na faixa etária de 5 a 12 

anos, através da realização de atividades 
pedagógicas lúdicas direcionadas de cunho 
físico e cognitivo durante o contra turno da 
escola, com 4 horas de duração. Estas 
atividades são variadas e buscam o 
desenvolvimento integral da criança. 
 Com algumas atividades, como por 
exemplo Ginástica (artística, rítmica e 
acrobática), as crianças irão melhorar as 
capacidades físicas essenciais como equilíbrio, 
força, coordenação, ritmo e flexibilidade. Na 
Recreação, o objetivo é o estimulo do 
trabalho em equipe, a socialização e a 
autoestima. Na Iniciação Esportiva busca 
promover a adaptação e melhora dos gestos 
técnicos fundamentais como passe, saque, 
chute, recepção, rebatida, drible, arremesso, 
etc. Nas Artes Marciais, serão aulas com 
atividades que utiliza as técnicas fundamentais 
das artes marciais tradicionais, como judô, 
caratê e jiu-jitsu, em ambiente positivo e 
seguro e no Treinamento Funcional, serão 
explorados diversas habilidades, focando o 
desenvolvimento da coordenação, o 
equilíbrio, a agilidade, a resistência, a 
mobilidade articular e, principalmente, o 
gasto de energia de forma lúdica e prazerosa. 
 Gostou?Gostou?Gostou?Gostou? Entre em contato conosco 
para maiores informações. Com a formação 
de uma turma, a expectativa é de início do 
Projeto em Março. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Academia Dança BrasilAcademia Dança BrasilAcademia Dança BrasilAcademia Dança Brasil    
Quer queimar umas calorias, aprender coreografias, dançar e se 

divertir? Conheça a Academia Dança Brasil, anexa à AABB. Com 

aulas de ritmos coreografados, Forró, Sertanejo, Valsa, Zumba, Axé, 

Funk, Pagode, Samba e agora também com Dança de Salão, podendo 

optar por aulas em grupo ou particulares. Visite a página da 

academia no Facebook e conheça as atividades que estão sob comando 

da professora Silvia Adri Beligni. Gostou? Mais informações através 

do telefone (47) 99938-5274 ou e-mail dancabrasil.bnu@gmail.com. 



 

E aí, já visitaram o novo Boteco do Willy Boteco do Willy Boteco do Willy Boteco do Willy ––––    Espaço Espaço Espaço Espaço dos Campeões?dos Campeões?dos Campeões?dos Campeões? 

Um ambiente revitalizado, moderno e aconchegante, para todas as horas: 

Happy Hour com a galera, gelada com a turma da patota, lanchinho com a 

família depois de um dia na piscina...  

De quebra, você conhece um pouco da história das conquistas esportivas 

de nossa AABB, com uma vasta coleção de troféus e a respectiva história. 

Aberto todos os dias, sempre pronto para servir a todos com bebida 

gelada e diversos petiscos. Ah, e nas quartas-feiras tem pizza, hein?! 

Além disso, você pode contratar os serviços da equipe capitaneada pela 

Vanessa e pelo Vili para a realização de eventos, no local ou em outro 

ambiente. Entre em contato pelo telefone (47) 3209-0632. 

 

Associação Atlética Banco do Brasil 
Rua Paraguay, 90 Blumenau – SC 

47 3322-0894 blumenau@aabb.com.br 
 

Conselho de Administração: 

Presidente: Ricardo Ferreira PORTO 

Vice Presidente Administrativo: SANDRO dos Santos Carvalho 

Vice Presidente Financeiro: RICARDO Gross de Souza Lima 

Vice Presidente Desportivo: GIOvani Schulenburg 

Vice Presidente Social e Cultural: ALEXANDRE Cesar Vereza Medeiros* 

Vice Presidente de Assuntos dos Associados Aposentados: Adeluir ADRIANO 

Vice Presidente de Assuntos dos Associados Comunitários: Marcos Roberto BUCCO

Suplentes dos Vice Presidentes: 

Antônio Ubirani Pastório (TONINHO) 

GIOVANA Rubia Pohlmann 

José Vilmar BERTOLDI 

Luiz Alberto ISPHAIR 

MÁRCIO Muniz 

PEDRO Ricardo Moretto 

*Interinamente

Conselho Fiscal: 

Ambrózio Almeida ALVES 
CLEYTON Pinto da Silva 

Suplentes: 

FERNANDA Mateus 
CRIStina Lara da Silva
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