
“Tempo: coisa que acaba de deixar o querido leitor um pouco mais velho ao chegar ao fim desta 

linha.” – Mário Quintana 

Medimos o espaço entre dois pontos através do tempo. Ano é uma destas medidas. Sendo assim, 

um terço do ano 2017 foi completado. Com o passar do tempo, estamos ficando mais velhos. 

Por isso, a questão: estamos aproveitando o nosso tempo? 

José Saramago escreveu: “Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo”. 

O conceito de aproveitar o tempo é diferente para cada indivíduo, mas pode estar sintetizado em 

alguns pilares: carreira, família, saúde, lazer... O que estamos fazendo por nós? E pelo mundo? 

Charles Chaplin dizia que “cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre”! 

Façam boas ações, separem um tempo para si, estudem, divirtam-se com os seus amigos e com 

sua família. Um mundo melhor depende de pequenos gestos. 

Por fim, mais uma pequena frase para reflexão: 

“Não tenho tempo pra mais nada, ser feliz me consome muito.” (Clarice Lispector) 

Boa leitura... Ah, e venham aproveitar o seu tempo na AABB BlumenauAABB BlumenauAABB BlumenauAABB Blumenau. 

 

NESTA EDIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SÁBADO – A PARTIR DAS 11 HORAS

 

 

 

Vem aí mais um Costelaço na AABB Blumenau. Traga a 
família, convide os amigos, e venha prestigiar o evento. 

 
Associados: R$ 28,00 

Não Associados: R$ 35,00 
 
 

Reservas e Informações: 
 

 



 

 

CONFIRMADO! AABB Blumenau sediará no dia 1º de Julho a JEMAB da microrregional Norte/Vale. 
 

 

 

JEMAB é a primeira fase das Jornadas Esportivas realizadas anualmente com o apoio da FENABB, 

sendo etapa classificatória para a jornada estadual (JESAB), que em Santa Catarina é tradicionalmente 

conhecida como JECA, e neste ano será realizada em São Miguel do Oeste. 
 

 “As etapas microrregionais das jornadas esportivas do Sistema AABB de 2017 estão a todo vapor. 
Isto mesmo, as JEMABs estão aí com força total! Elas são empolgantes porque aproximam AABBs de 
uma mesma região e expressam, com fidelidade, o sentimento de confraternização e integração da 
família abebeana. 
 Para as AABBs que participam das jornadas é o início de uma longa e importante caminhada até 
a disputa do título nacional. Sabemos que no caminho existem diversos desafios e sacrifícios, mas 
sabemos também que nessa trajetória o que não vai faltar é o sentimento de união e amizade dos 
participantes. 
 Essa é uma marca registrada da AABB Sede, para que os participantes se sintam próximos e bem 
acolhidos na cidade, afinal a confraternização e a amizade são os prêmios que realmente importam 
nesse convívio salutar entre amigos durante os jogos.” – Rene Nunes dos Santos, Presidente da FENABB 

 

 

Nesta JEMAB que receberemos em nossa casa, estarão em disputa as seguintes modalidades: 

Futebol Minicampo Adulto, Futebol Minicampo Master, Futebol Minicampo Supermaster, Futsal e Bocha. 

A delegação da AABB Blumenau deseja marcar presença e ‘fazer bonito’ e, para isso, contamos com a 

participação de todos os nossos associados. Entrem em contato com a secretaria e confirmem a 

presença, indicando qual a modalidade em que participará. Aos que não desejarem participar na 

condição de atleta, serão muito bem vindos para ajudar na organização ou prestigiar os jogos. 

E atenção: modalidades que não estão abrangidas na JEMAB serão realizadas na JESAB. 

Este evento fará parte da programação #AABB60AnosBlumenau. 



CURIOSIDADES HISTÓRICAS 

Continuando com a árdua tarefa de replicar conteúdos veiculados no primórdio Boletim Informativo da 
AABB Blumenau, nos idos da década de 90 e início dos anos 2000, localizamos algumas curiosidades. 

 

Atividades Esportivas: encontramos registros de atividades no âmbito desportivo, alguns até mesmo curiosos: aulas de 

Taekwondô (Julho de 2000), cursos de Mergulho e aulas de Natação (Dezembro de 1995) e treinos de Vôlei e Basquete e 

 Escolinha de Futsete (Abril de 1996), além de uma equipe de Futebol Suíço Feminino (Julho de 1997).

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Culturais: Concurso de Piadas (Abril/2000), aulas de Coral e Flauta Doce (Novembro/2000), 

  curso de Modelo e Manequim (Março de 2001) e concurso Sereia da Piscina (Dezembro de 1998).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos: Comuns à época, os 

eventos noturnos, como o Desfile de Moda (Abril de 2000, à direita), 

o Jantar Dançante (Novembro/1995), o Baile de Outono (Maio de 2001) 

. e a Noite da Tainha (Junho/1997)

 
 
 
 
 
 
 



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  


