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Finda-se Março e com ele se vai um mês 
marcante, no qual tivemos em nossa AABB  
diversas atividades e eventos que trouxeram 
muitas alegrias aos nossos associados,  
amigos, funcis BB e familiares...  
Importante também porque é neste mês 
que celebramos o Dia Mundial da Água (22), 
uma data simbólica para lembrarmos e refletirmos 
sobre a importância da preservação deste importante líquido.    
Lazer, saúde, família, amigos,Lazer, saúde, família, amigos,Lazer, saúde, família, amigos,Lazer, saúde, família, amigos,    entretenimento, entretenimento, entretenimento, entretenimento, diversão...diversão...diversão...diversão...    
“Algumas coisas são insubstituíveis. A água é uma delas.”“Algumas coisas são insubstituíveis. A água é uma delas.”“Algumas coisas são insubstituíveis. A água é uma delas.”“Algumas coisas são insubstituíveis. A água é uma delas.”    

 

ACONTECEU!!!!! 

Finais do Torneio de Verão de Futebol Suíço – Página 2 

Almoço dos Aposentados do BB e 1ª Etapa do Catarinense de Futebol de Mesa – Página 5 

Campeonato Catarinense Regional de Bocha Rafa Vollo Masculino – Página 3 
 

VEM AÍ!!!!! 

Costelaço da AABB (20 de Maio) e Caldo de Peixe (14 de Abril, Sexta-Feira Santa) 

E mais... 

Ginástica Rítmica AGIBLU [Pág 4]  Editais de Convocação [Pág 7] 
Pista de Caminhada [Pág 3] Boletins Informativos Antigos [Pág 6] 
 

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



TORNEIO DE VERÃO de Futebol Suíço AABB 60 ANOS 

A primeira semana do mês de Março marcou o encerramento do tradicional Torneio de Futebol Suíço da 

AABB Blumenau, realizado no início de cada ano. A edição de 2017, que faz parte da programação 

#AABB60AnosBlumenau, contou com a participação de mais de 50 peladeiros associados e convidados. 

Na rodada final, disputada no primeiro sábado do mês, dia 04 – uma novidade implementada nesta edição – 

tivemos dois jogos. No primeiro jogo da manhã, a disputa do terceiro lugar foi entre as equipes B e D, cujo 

confronto terminou empatado por 1 a 1 e, com isto, o Time B garantiu a medalha de bronze por jogar com a 

vantagem do empate. Já na grande final, disputada entre as equipes A e C, em um jogo movimentado e 

repleto de gols, após o empate em 3 a 3 sagrou-se campeão o Time A, que também jogava com a vantagem 

do empate por ter feito a melhor campanha na fase de classificação. 

Após os jogos, foi realizada a premiação e os atletas participaram de um almoço de confraternização, com a 

presença de amigos e familiares. Uma grande festa! Parabéns à todos os participantes. 

Time A – CAMPEÃO     Time C – Vice Campeão 

    

   

Time B – 3º Lugar   Time D – 4º Lugar   Artilheiro – Maicon Engels (8 Gols) 

Todas as informações estão disponíveis em nosso site, no link abaixo: 

http://blumenau.aabb.com.br/torneio-de-verao-futebol-suico/ 

Parceiros: 

               



PISTA DE CAMINHADAPISTA DE CAMINHADAPISTA DE CAMINHADAPISTA DE CAMINHADA    
 

Em breve os associados da AABB Blumenau 
terão à sua disposição uma nova estrutura para 
a prática de atividade física, através da corrida 

e de caminhada. Aproveitando os nossos 
espaços físicos disponíveis, está em fase de 
construção uma pista para a prática das 
atividades em ambiente privado e seguro. 

  

Campeonato Catarinense Regional de Bocha Rafa Vollo Masculino 

No sábado (18), a AABB recebeu em suas dependências rodada dupla do Campeonato 
Catarinense Regional de Bocha Rafa Vollo Masculino, com confrontos entre o time da 
AABB Blumenau/Odontologia Premier e a equipe Associação de Moradores Bairro 
das Nações, da cidade de Timbó (SC). Foram realizadas duas rodadas do campeonato 
no mesmo dia, sendo que em cada uma delas aconteceram três partidas: Individual, 
Dupla e Trio. Você encontra todas as informações na notícia veiculada em nosso site: 

blumenau.aabb.com.br 

       



CALDO DE PEIXE – No dia 14 de Abril, feriado da Sexta-

Feira Santa, você poderá saborear um delicioso Caldo de Peixe no 

almoço na AABB Blumenau, promovido e preparado pelos ecônomos 

Vili e Vanessa, servido ao custo de R$ 15,00 por pessoa. Convide os 

amigos e leve a família. Informações e reservas pelos telefones (47) 

3209-0632 e (47) 99226-7171 (WhatsApp). 

    

Técnica da seleção brasileira olímpica de Ginástica Rítmica visita AGIBLUTécnica da seleção brasileira olímpica de Ginástica Rítmica visita AGIBLUTécnica da seleção brasileira olímpica de Ginástica Rítmica visita AGIBLUTécnica da seleção brasileira olímpica de Ginástica Rítmica visita AGIBLU    

 No início de Março recebemos em nosso ginásio a técnica da 

seleção brasileira de Conjunto de Ginástica Rítmica, Camila Camila Camila Camila 

FerezinFerezinFerezinFerezin, que passou três dias auxiliando a Agiblu Agiblu Agiblu Agiblu ––––    Associação Associação Associação Associação 

de Ginástica Rítmica de Blumenaude Ginástica Rítmica de Blumenaude Ginástica Rítmica de Blumenaude Ginástica Rítmica de Blumenau com trabalhos intensos, 

estudos, aprendizados e aprimoramento, visando o novo código 

de pontuação e montagens das séries de conjuntos das categorias 

Infantil, Juvenil e Adulto. 

Camila dedicou-se 15 anos como atleta, sendo 10 com a equipe 

brasileira e traz em sua bagagem três participações em 

Olimpíadas: como atleta em 2000 em Sidney, auxiliar técnica em 

2004 em Atenas e técnica em 2016 no Brasil.  

Ana Paula Christen MohAna Paula Christen MohAna Paula Christen MohAna Paula Christen Mohrrrr, técnica e coordenadora das atividades na Agiblu, esteve à frente 

coordenando juntamente com a nossa estrela olímpica JéssicaJéssicaJéssicaJéssica    SayonaraSayonaraSayonaraSayonara    MaierMaierMaierMaier, capitã da equipe 

brasileira na RIO 2016, atleta apoiada pelo Programa de Apoio ao Atleta do Sistema AABB. 

     

 

Na mesma semana, também esteve presente nos trabalhos a ex-ginasta e 

atual técnica da equipe paranaense, Ana Paula SchefferAna Paula SchefferAna Paula SchefferAna Paula Scheffer, auxiliando com o 

novo código de pontuação e nas montagens das séries individuais da 

equipe de alto rendimento da Agiblu. Com vasto currículo, conquistou um 

terceiro lugar em Jogos Panamericanos no aparelho Corda e recebeu o 

Prêmio de melhor atleta brasileira do COB no Prêmio Brasil Olímpico. 
 

A AGIBLUAGIBLUAGIBLUAGIBLU desenvolve as suas atividades no Ginásio da AABB Blumenau, de segundas a sextas. 

Mais informações, entre em contato. Acompanhe a AGIBLU em facebook.com/agiblumenau 



ALMOÇO DOS APOSENTADOS DO BB 

Aconteceu no dia 21 o encontro dos aposentados 

BB, no almoço que ocorre mensalmente sempre na 

terça-feira após o dia 20. Sob coordenação do 

nosso Vice Presidente para Assuntos dos 

Associados Aposentados, Adeluir Adriano, e 

preparado com todo o capricho pelos ecônomos 

Vanessa Silva e Vili Serpa, o encontro deste mês 

reuniu mais de 40 participantes, dentre os quais 6 

sócios fundadores de nossa AABB, que 

participaram da Assembleia de Constituição em 25 

de Outubro de 1957. 

Os presentes foram surpreendidos com uma 

exposição dos quadros de presidentes na história 

da AABB Blumenau e com a Ata original da 

Assembleia de Constituição. Aos aposentados do 

BB que tiverem interesse em participar e quiserem 

mais informações, basta entrar em contato 

conosco. 

 

 

 

Futebol dFutebol dFutebol dFutebol de Mesae Mesae Mesae Mesa    

 

A 1ª Etapa do Catarinense 12 toques1ª Etapa do Catarinense 12 toques1ª Etapa do Catarinense 12 toques1ª Etapa do Catarinense 12 toques foi realizada no 
dia 11 de Março11 de Março11 de Março11 de Março, sábado, no Ginásio da AABB 
Blumenau, e contou com a participação de 24 atletas. 
Os organizadores exaltaram o grande nível técnico da 
competição, que reuniu participantes divididos em 
duas categorias – Adulto e Master – ambas separadas 
em séries Ouro e Prata. 

A equipe AABB Blumenau FutmesaAABB Blumenau FutmesaAABB Blumenau FutmesaAABB Blumenau Futmesa, formada por oito 
atletas registrados na Federação Catarinense de 
Futmesa em 2017, faturou três troféus nesta etapa. 

 

 



AABB e seus ASSOCIADOS, ASSOCIADOS e sua AABB 

 Folheando edições antigas do primeiro Boletim 

Informativo, percebemos algo em comum com a realidade 

atual: uma necessidade constante na busca por novos 

associados. Sabemos que uma Associação existe tão 

somente por causa e para os seus associados, onde a 

relação recíproca torna o laço cada vez mais forte. 

 Destacamos neste mês duas matérias, veiculadas 

em Janeiro de 1997 e Março de 1998, que nos ajudam a 

entender que a manutenção de uma AABB forte depende do 

empenho diário na melhor administração e no primordial 

auxílio de nossos associados na obtenção de novos 

frequentadores e fomentadores do clube. 

   

 

 

Apesar dos 20 anos que nos separam dos editoriais acima, 

os títulos acima expressam o sentimento atual: o Esforço 

Comum na captura de Novos Sócios é o que nos permitirá 

triunfar em tempos sem a realidade cômoda de outrora, 

visando saúde financeira para manutenção, melhoria e 

crescimento de nossa AABB. 

“Temos que olhar para frente, buscando vencer os desafios 

que os novos tempos nos impõem, com alternativas que 

viabilizem a vida do Clube. E, nessa busca de alternativas, 

você, associado, deve e precisa ser o braço direito do 

Clube, um sócio desse projeto, até mesmo a sua 

esperança.” (Trecho do editorial de 1998) 

Queremos e trabalhamos para manter e melhorar ainda mais a excelente estrutura da qual dispomos e o que nos motiva é ver a 

AABB cheia de gente, sorrindo e satisfeita. Temos certeza de que com o esforço comum teremos êxito nesta jornada. Contamos 

com vocês na busca de novos parceiros e aumento do quadro de associados, tornando a AABB Blumenau ainda mais forte. 

 

HISTÓRIA DA AABB BLUMENAU 
Lembrete: precisamos da ajuda de vocês para resgatarmos a história de nossa AABB. 
Quem possuir documentos, materiais, fotos ou relatos de ‘causos’ na AABB, pedimos a 
gentileza de nos contatar através do e-mail aabb.blumenau.60anos@gmail.com ou 
com a secretaria pelo telefone (47) 3322-0894 e WhatsApp (47) 99282-0568. 



 

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO 

O presidente do Conselho de Administração da Associação Atlética Banco do Brasil – Blumenau, no uso de 

suas atribuições e em conformidade com o Art. 10º do Estatuto, convoca todos os sócios Efetivos, Parentes, 

Comunitários, Beneméritos, aptos a exercerem o direito do voto, para as Assembleias Ordinária e 

Extraordinárias, no dia 05 de Abril de 2017, conforme os Editais replicados a seguir: 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Edital de Convocação. 

 

Blumenau (SC) 27 de março de 2017. 

 

 O Presidente do Conselho 

Administrativo da Associação Atlética 

Banco do Brasil - Blumenau, no uso de 

suas atribuições e em conformidade 

com o art. 10º, do Estatuto, CONVOCA 

todos os sócios Efetivos, Parentes, 

Comunitários, Beneméritos, aptos a 

exercerem o direito do voto, para a 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, às 

18:30h, do dia 05 de abril de 2017, em 

sua sede (na sala de jogos/sinuca), 

situada à Rua Paraguai, 90, bairro Ponta 

Aguda, Blumenau-SC, em primeira 

convocação, com a presença da maioria 

absoluta dos associados com direito a 

voto. Não havendo o número legal de 

participantes fixados neste edital (50% 

+ 1), haverá segunda convocação, com 

1/10 dos associados, trinta minutos 

após o horário da primeira, para 

deliberar sobre a seguinte ordem do 

dia: 

 

- aprovação dos balanços da AABB do 

ano de 2016. 

 

 Conforme Art. 11 dos Estatutos 

da AABB Blumenau será exigido o voto 

concorde de maioria simples dos 

presentes à assembleia. 

 

 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 17/01 

Edital de Convocação. 
 

Blumenau (SC) 27 de março de 2017. 

  

 O Presidente do Conselho 

Administrativo da Associação Atlética 

Banco do Brasil - Blumenau, no uso de 

suas atribuições e em conformidade 

com o art. 10º, do Estatuto, CONVOCA 

todos os sócios Efetivos, Parentes, 

Comunitários, Beneméritos, aptos a 

exercerem o direito do voto, para a 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 

às 18:30h, do dia 05 de abril de 2017, 

em sua sede (na sala de jogos/sinuca), 

situada à Rua Paraguay, 90, bairro 

Ponta Aguda, Blumenau-SC, em 

primeira convocação, com a presença 

da maioria absoluta dos associados 

com direito a voto. Não havendo o 

número legal de participantes fixados 

neste edital (50% + 1), haverá segunda 

convocação, com 1/10 dos associados, 

trinta minutos após o horário da 

primeira, para deliberar sobre a 

seguinte ordem do dia: 
 

a) eleição de novo Vice-

Presidente Social; 

b) eleição de dois novos 

suplentes para o Conselho Fiscal; 

c) aprovação de Regimento 

Interno para registro em cartório; 

d) aprovação de Regulamento de 

Eleições para registro em cartório; 

e) aprovação de novo 

empréstimo junto à Fenabb para 

recuperação do estacionamento. 
 

 Conforme Art. 11 dos Estatutos 

da AABB Blumenau será exigido o voto 

concorde de maioria simples dos 

presentes à assembleia. 

 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 17/02 

Edital de Convocação. 

 

Blumenau (SC) 27 de março de 2017. 

 

 O Presidente do Conselho 

Administrativo da Associação Atlética 

Banco do Brasil - Blumenau, no uso de 

suas atribuições e em conformidade 

com o art. 10º, do Estatuto, CONVOCA 

todos os sócios Efetivos, Parentes, 

Comunitários, Beneméritos, aptos a 

exercerem o direito do voto, para a 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, às 

18:30, do dia 05 de abril de 2017, em 

sua sede (na sala de jogos/sinuca), 

situada à Rua Paraguai, 90, bairro Ponta 

Aguda, Blumenau-SC, em primeira 

convocação, com a presença da maioria 

absoluta dos associados com direito a 

voto. Não havendo o número legal de 

participantes fixados neste edital (50% 

+ 1), haverá segunda convocação, com 

1/4 dos associados, trinta minutos após 

o horário da primeira, para deliberar 

sobre a seguinte ordem do dia: 

 

- alteração do estatuto da AABB 

Blumenau. 

 

 Conforme Art. 11 dos Estatutos 

da AABB Blumenau será exigido o voto 

concorde de 2/3 dos presentes à 

assembleia. 



 

 

 

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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