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Marca Comemorativa 

Não é novidade que neste ano estamos 

vinculando a nossa programação com a 

marcação #AABB60AnosBlumenau em 

alusão à marca comemorativa. Em 1997 

não teve hashtag, mas do mesmo modo 

houve a programação comemorativa. O 

registro ao lado mostra matéria veiculada 

no Boletim Informativo do mês de Agosto 

daquele ano. Torneios Esportivos, Galeria 

de Presidentes, Boletim Informativo especial 

com retrospectiva dos 40 Anos e uma 

grande festa de aniversário... 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SEXTASEXTASEXTASEXTA----FEIRA, FEIRA, FEIRA, FEIRA, A PARTIR DAS 19:30 HORASA PARTIR DAS 19:30 HORASA PARTIR DAS 19:30 HORASA PARTIR DAS 19:30 HORAS    

“I tá cheganu o Arraiá da“I tá cheganu o Arraiá da“I tá cheganu o Arraiá da“I tá cheganu o Arraiá da    AABB Blumenau, sô!”AABB Blumenau, sô!”AABB Blumenau, sô!”AABB Blumenau, sô!”    

    

Fica tranquilo, teremos a nossa festa caipiraFica tranquilo, teremos a nossa festa caipiraFica tranquilo, teremos a nossa festa caipiraFica tranquilo, teremos a nossa festa caipira. . . . 
Como nos outros anos, a confraternização Como nos outros anos, a confraternização Como nos outros anos, a confraternização Como nos outros anos, a confraternização 
entre os participantes será muito animada. entre os participantes será muito animada. entre os participantes será muito animada. entre os participantes será muito animada.     
Comida, bebida, música, fogueira...Comida, bebida, música, fogueira...Comida, bebida, música, fogueira...Comida, bebida, música, fogueira...    

    

    
    

    

Ah, sim, claro:Ah, sim, claro:Ah, sim, claro:Ah, sim, claro:    
decoração e trajes decoração e trajes decoração e trajes decoração e trajes típicos típicos típicos típicos 
são itens são itens são itens são itens obrigatórios,obrigatórios,obrigatórios,obrigatórios,    

né gente?!né gente?!né gente?!né gente?!    
    

Não vai ficar fora dessa, ‘num é memo’?Não vai ficar fora dessa, ‘num é memo’?Não vai ficar fora dessa, ‘num é memo’?Não vai ficar fora dessa, ‘num é memo’?    

Pipoca, Pinhão, Quentão, CanjicaPipoca, Pinhão, Quentão, CanjicaPipoca, Pinhão, Quentão, CanjicaPipoca, Pinhão, Quentão, Canjica, Milho Cozido, Pé, Milho Cozido, Pé, Milho Cozido, Pé, Milho Cozido, Pé----dededede----Moleque, Moleque, Moleque, Moleque, 

Cocada, Cachorro Quente... e pescaria pra criançada também!Cocada, Cachorro Quente... e pescaria pra criançada também!Cocada, Cachorro Quente... e pescaria pra criançada também!Cocada, Cachorro Quente... e pescaria pra criançada também!    

ASSOCIADOS ASSOCIADOS ASSOCIADOS ASSOCIADOS ––––    R$ 10,00R$ 10,00R$ 10,00R$ 10,00        NÃONÃONÃONÃO----ASSOCIADOS ASSOCIADOS ASSOCIADOS ASSOCIADOS ––––    R$ 15,00R$ 15,00R$ 15,00R$ 15,00    

Informações e Informações e Informações e Informações e reservas:reservas:reservas:reservas:    

        



JEMABJEMABJEMABJEMAB    

Conforme anunciamos no 

Boletim Informativo anterior, 

sediaremos no dia 1º de Julho 

a Jornada Microrregional de 

AABB – JEMAB, da 

microrregião Norte/Vale. 

Estarão em disputa as 

seguintes modalidades: 

 

 Futebol Minicampo Supermaster 

Futebol Minicampo Master 

Futebol Minicampo Adulto 

Futevôlei 

Bocha 

 

Os atletas da nossa 

delegação já estão sendo 

convocados pelos capitães de 

cada modalidade. Todas as 

informações deste grandioso 

estarão disponíveis na página 

da AABB Blumenau – 

programação, utilidades, 

tabelas, fotos, atrações... 

 

Apresentamos a seguir a 

Comissão Organizadora, cuja 

equipe está empenhada na 

organização de um grande 

evento, incluída na 

programação especial 

#AABB60An#AABB60An#AABB60An#AABB60AnosBlumenauosBlumenauosBlumenauosBlumenau    

    

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Presidente: 

Sandro dos Santos Carvalho 

Secretária: 

Marilene Correa 

Tesoureiro: 

Ricardo Ferreira Porto 

Relações Públicas: 

Alexandre Cesar Vereza Medeiros 

Coordenador Técnico: 

Giovani Schulenburg 

Assessora de Atividades 
Administrativas: 

Cristina Lara da Silva 

Alimentação: 

Vilibaldo Serpa Filho 

 

    

    

    

        



COSTELAÇO da AABB foi COSTELAÇO da AABB foi COSTELAÇO da AABB foi COSTELAÇO da AABB foi ––––    mais uma vez mais uma vez mais uma vez mais uma vez ––––    um sucesso!um sucesso!um sucesso!um sucesso!    

Recepcionamos no dia 20 de Maio cerca de 150 amigos que 
vieram prestigiar a Costela Fogo de Chão. Foi um sucesso! 

Nem mesmo a chuva espantou a alegria dessa galera. 

Acesse http://blumenau.aabb.com.br/costelaco-2017/ e 
confira as fotos que registraram o momento. 

 

Campeonato de Futsal dos Bancários 

 Com imensa alegria anunciamos que a 

40ª edição do Campeonato Interbancário de 

Futsal será realizado na AABB Blumenau. 

Organizado pelo SEEB Blumenau, o torneio 

retorna para as nossas dependências após 

alguns anos. O Banco do Brasil sempre 

participou do campeonato com equipes muito 

competitivas e em 2017 não será diferente: os 

funcionários do BB já estão se organizando 

para formar o time que representará a 

instituição no torneio. 

 Quem estiver disposto a participar deve 

entrar em contato com os colegas Giovani 

Schulenburg e César Augusto Ferigotti para 

acertar os detalhes e se manter atualizado com 

as informações. 

 

JENAF 2017 

A Jornada Esportiva Nacional de Funcionários 

do Banco do Brasil, JENAF 2017, aconteceu 

no início de Maio em Belo Horizonte (MG), 

marcando um momento de estreitamento da 

relação entre o Banco do Brasil e as AABBs, 

além de mobilizar e integrar funcionários de 

todo o país. O “Encontro de Campeões”, como 

foi apelidada a Jornada, envolve as 

modalidades de futebol de campo, vôlei de 

areia, sinuca, tênis de quadra e tênis de mesa. 

Participaram da competição as equipes que se 

classificaram nas etapas estaduais (JESAFs), 

ocorridas ao longo de 2016. E Blumenau teve a 

sua representante no evento: Gislaine Maria 
Isotton, no tênis de mesa feminino.  

Parabéns à nossa atleta! 

CALDO DE PEIXE 

A temperatura caiu, o Boteco do Willy 

volta a servir o Caldo de Peixe ao custo de 

R$ 15,00, todas as sextas, a partir das 

19:30 horas. Tem também as porções de 

peixe frito e bolinhos de peixe. Para 

maiores informações, entre em contato 

com a Vanessa ou com o Vilinho, pelo 

telefone 3209-0632. 



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 
 

 

www.blumenau.aabb.com.br  www.facebook.com/BlumenauAABB  


