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E NA PRÓXIMA EDIÇÃO... 

 

ASSOCIEASSOCIEASSOCIEASSOCIE----SE!SE!SE!SE! Precisamos de você para tornar a nossa AABB ainda melhor. 
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Muro revitalizado 

 O muro da AABB está de cara nova: pintura revitalizada, 

um branco com brilho e a faixa azul com maior destaque. 

Caprichado! Agradecemos aos voluntários que suaram a 

camisa e ajudaram no excelente trabalho realizado. 

     

MELHORIAS NO GINÁSIO 

Nosso ginásio também recebeu uma atenção especial, com 

algumas pequenas melhorias: troca de lâmpadas para 

substituição de queimadas e melhorar a claridade do 

ambiente para nossos atletas, pintura das traves e redes 

novas nas goleiras. Veja o antes e o depois da pintura: 

   

Bateu aquela vontade de jogar... 

E vem mais novidade por aí: um placar eletrônico novinho em folha! 



40º	Campeonato	Interbancário	de	Futsal	

 Durante o mês de Julho a AABB 

Blumenau sediará em seu ginásio o 

tradicional campeonato de futsal dos 

bancários, organizado pelo Sindicato dos 

Bancários de Blumenau e região. Com a 

participação de sete equipes, acontecerá 

entre os dias 04 e 28, com jogos às 

terças e sextas, a partir das 20 horas. 

 

BOTECO DO WILLY – ESPAÇO DOS CAMPEÕES 

  Nossos ecônomos Vili e Vanessa estão sempre 

trabalhando para melhor atender aos nossos associados e 

convidados. Além de preparar com amor os eventos 

gastronômicos tradicionais, como a Costela Fogo de Chão e a 

Feijoada, por exemplo, servem diariamente porções e 

petiscos aos que desejam fazer o Happy Hour na AABB. 

  Além disso, todas as quartas-feiras é o dia da Pizza, 
com variedade de sabores e servidas nos tamanhos médio 
(R$ 28,00) e grande (R$ 35,00), no local ou para viagem; e 
nas sextas-feiras, Caldo de Peixe, livre por R$ 15,00, além 
de porções de iscas e bolinhos de tilápia. 

 

Traga seus amigos, 

convide os colegas 

de trabalho, e 

venham para um 

Happy Hour na 

AABB Blumenau.  



ASSOCIE-SE 

 Associações são organizações voluntárias, 

abertas a todas as pessoas aptas a usar os seus 

serviços e dispostas a aceitar as 

responsabilidades de sócio. Os sócios contribuem 

de forma equitativa e controlam 

democraticamente as suas associações. Afinal, 

qual a razão do clube existir se não para os seus 

sócios? 

 Associe-se, ajude a fortalecer o clube e 

crescer junto com a AABB Blumenau, 

proporcionando para todos os associados uma 

ampla estrutura física e um rol de atividades, 

visando a prática de atividades físicas através de 

desportos diversos, saúde, lazer e diversão. São 

vários os planos disponíveis. Consulte-nos! 
 

HISTÓRIA DA AABB BLUMENAU 
  

 Quem nos acompanha, percebe que estamos 

trabalhando com afinco na programação para 

comemorarmos os 60 Anos da AABB Blumenau. Alguns 

eventos já ocorreram e muitos ainda estão por vir. 

 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 vocês: 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 pelo telefone 

(47) 3322-0894 e WhatsApp (47) 99282-0568. 

 

 

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: 

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 
 

 

 

CONSELHO FISCAL 

CRIStina Lara da Silva 

CLEYTON Pinto da Silva 
 

SUPLENTES 

KELSON Martins de Andrade 

CLÁUDIO Honorato 
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