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O ano de 2017 mal chegou e já escrevemos a história do seu primeiro bimestre. 
Mas, já? Efetivamente, cada vez mais a sensação de que “o tempo voa” toma 
conta e nos remete a reflexão: ‘Estamos aproveitando?’ 

Que tal disponibilizar um pouco do seu precioso e escasso tempo para cuidar da 
sua saúde, para momentos de lazer, para curtir a sua família e o seus amigos? 

Vem para a AABB Blumenau e utilize esse tempo para vivenciar momentos 
incríveis, inesquecíveis, e aproveitar: o bom da vida é o agora! 

Nesta edição, apresentamos um resumo dos acontecimentos em nossa AABB e 
também informações úteis aos nossos associados, bem como eventos que virão. 

Desejamos a todos uma prazerosa leitura! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

ASSOCIE-SE! Temos vários planos à sua disposição. Acesse o nosso site e veja 
qual a melhor opção para você, ou entre em contato conosco: 

  

	 (47)	3322-0894		 						(47)	99282-0568	 	 	 blumenau@aabb.com.br 

 



 

 

18 de M18 de M18 de M18 de Marçoarçoarçoarço    ––––    Sábado Sábado Sábado Sábado ––––    10 horas 10 horas 10 horas 10 horas ––––    Estacionamento da AABBEstacionamento da AABBEstacionamento da AABBEstacionamento da AABB    

             

O Stammtisch 2017, já em sua 6ª edição, será realizado no estacionamento da 
AABB Blumenau no dia 18 de Março, a partir das 10 horas da manhã. 

Como nos anos anteriores, as turmas de amigos confirmam a sua participação no 
evento e cada grupo fica responsável por sua alimentação. Já o chopp deverá ser 

adquirido junto à AABB, que firma parceria com fornecedor para que seja 
disponibilizada toda a estrutura de barracas necessária para o evento. 

           

Originário da Alemanha, o termo Stammtisch surgiu no Brasil em um formato inédito, caracterizado 
pela reunião de grupos de amigos e passou a ser considerado uma celebração à amizade. 

Na AABB Blumenau, o evento ocorre desde 2013, e em 2017 está presente no 
#AABB60AnosBlumenau – calendário de eventos para celebrar os nossos 60 anos. 

Reúna o seu grupo e faça a inscrição 
até o dia 15 de Março, entrando em 
contato com a secretaria da AABB. 
Contamos com a participação de 
todos os nossos associados e dos 

funcionários BB, para que possamos 
promover uma grande festa de 
celebração à amizade. Prosit! 



TORNEIO DE VERÃO AABB 60 ANOS entra na reta final 

A primeira semana do mês de Março marca 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, conta com a participação de 53 atletas associados e convidados, distribuídos em 4 times. 

Na rodada inaugural, realizada no dia 16 de fevereiro, tivemos no primeiro jogo a vitória do Time A sobre o Time B, 

pelo placar de 2 x 0, com gols marcados por Márcio Muniz e Miguel Tiago. No outro jogo da noite, uma chuva de 

gols, onde o Time C derrotou o Time D pelo placar de 6 x 1, com 4 gols do artilheiro Maicon Engels e 2 gols de 

Rogério, sendo o gol de honra marcado pelo Rafael Gomes. 

Na segunda rodada, realizada em 23 de fevereiro, no primeiro jogo da noite o Time D venceu o Time B por 2 x 1, 

com gols marcados por Bucco e Tili para o time vencedor e Rodolfo para o adversário. No outro jogo da noite, no 

confronto entre os dois times que haviam vencido na primeira rodada, com uma virada épica o Time A venceu o 

Time C pelo placar de 5 x 4, sendo os gols do vencedor marcados por Ramon, Erick e três vezes por Márcio Muniz, e 

Renato, Mário Helmann e dois gols de Maicon Engels para o Time C. 

Na próxima quinta-feira, dia 02 de Março, será 

realizada a terceira e última rodada da fase de 

classificação, com os seguintes confrontos: 

19:15 horas – Time A x Time D 

20:30 horas – Time B x Time C 

E a Rodada Final ocorrerá no sábado, dia 04 de 

Março, no período matutino. No primeiro jogo da 

manhã, as 9:15 horas, ocorre a disputa pelo terceiro 

lugar. E a grande final será logo em seguida, as 10:30 

horas. Após os jogos, será realizada a cerimônia de 

premiação às equipes, que também confraternizarão 

durante o almoço de encerramento. 
 

Convidamos a todos os associados, familiares e amigos a prestigiar os jogos, que vem apresentando 

um alto nível de qualidade e, principalmente, Fair Play. Vem pra AABB Blumenau! 

Time A 

  

Time B 

  

Time C 

   

Time D 

  

Parceiros: 

               



ATIVIDADES DESPORTIVAS NA AABB BLUMENAUATIVIDADES DESPORTIVAS NA AABB BLUMENAUATIVIDADES DESPORTIVAS NA AABB BLUMENAUATIVIDADES DESPORTIVAS NA AABB BLUMENAU    

A Associação Atlética Banco do Brasil – AABB Blumenau é uma associação assistencial, desportiva, 
cultural e recreativa, sem fins lucrativos, conforme seu Estatuto Social. Nela, os associados 
desenvolvem diversas atividades, sem promoção comercial pelo clube, que disponibiliza a 
estrutura necessária para a prática destas atividades organizadas pelos próprios associados. 
Atualmente, há várias opções de práticas desportivas disponíveis: 

Futebol 

Divididos em duas patotas, sendo que uma se reúne às segundas, quartas e sextas, das 
18:30 horas até as 20 horas, para a prática tanto do Futebol Suíço no campo de grana 
natural, quanto do Futsal, no Ginásio de Esportes da AABB. A outra patota se reúne às 
terças e quintas, a partir das 19 horas, para a prática do Futebol Suíço. 

   

Voleibol Misto 

2017 iniciou com novidades: 
agora há uma patota de voleibol 
de quadra, composta por 
integrantes de ambos os sexos, 
que se reúnem todas as terças-
feiras a partir das 20:30 horas. O 
grupo está em formação e quem 
tiver interesse, é só aparecer. 

   

 

 

 

 

 

 

AABB Runners 

Já os simpatizantes por caminhada e 
corrida também se encontram na 

AABB para a prática das atividades, 
todas as segundas e quintas, a partir 
das 19:30 horas, utilizando inclusive 
as ruas do bairro e a Beira Rio, como 

atividade ao ar livre. 
 

Antes de iniciar qualquer atividade física e regularmente, procure um médico. 
Para prescrição de exercício físico, procure um profissional educador físico habilitado. 



Futebol de Mesa Futebol de Mesa Futebol de Mesa Futebol de Mesa ––––    AABB receberá a 1ª Etapa do Catarinense 12 toquesAABB receberá a 1ª Etapa do Catarinense 12 toquesAABB receberá a 1ª Etapa do Catarinense 12 toquesAABB receberá a 1ª Etapa do Catarinense 12 toques    

O ano de 2017 marca o fortalecimento da parceria da AABB Blumenau com a equipe Blumenau Futmesa, que se 

reúne todas as terças-feiras em nossas dependências para a prática do Futebol de Mesa, na modalidade 12 toques. 

Federados à Federação Catarinense de Futebol de Mesa, nossos atletas participarão do Campeonato Catarinense de 

Futebol de Mesa – Modalidade 12 toques e, mais do que isto, trarão para Blumenau a abertura do campeonato. 

A 1ª Etapa do Catarinense 12 toques será realizada no dia 11 de Março, sábado, a partir das 10 horas, no Ginásio 

da AABB Blumenau, e contará com uma grande estrutura para receber os atletas de todo o território catarinense. 

Venha conhecer esta novidade e prestigiar este importante evento! 

           

Um pouco sobre a modalidade 
O Futebol de Mesa, também conhecido como Futmesa ou, ludicamente, pelo nome de Futebol de Botão, é um jogo simulado de 

futebol praticado com botões específicos para o jogo representando os jogadores, que são movidos com o auxílio de uma palheta 

(ou “batedeira”). Seu nome de origem é conservado até hoje na linguagem informal. Como esporte, entretanto, é denominado 

Futebol de Mesa, contando com federações estaduais, nacional e internacional, além de inúmeras ligas em diversos estados. 

A modalidade 12 toques 

Popularmente conhecida como "Regra Paulista", cada partida tem a duração de 20 (vinte) minutos e é disputada em 2 (duas) 

fases de 10 (dez) minutos, com intervalo máximo de 5 (cinco) minutos entre a primeira e segunda fases.  

Estando um jogador com a posse de bola, este terá direito a um limite coletivo de 12 (doze) toques, sendo que se até o 12º toque 

não houver chute a gol, será punido com tiro livre indireto cobrado do local onde a bola estiver estacionada.  

Cada botão, obedecido o limite coletivo de 12 (doze) toques, terá direito a 3 (três) toques ou acionamentos consecutivos.  

Se ocorrer um quarto acionamento consecutivo, será punido com tiro livre indireto cobrado onde ocorreu o toque excedente. 
 
HISTÓRIA DA AABB BLUMENAU 
 

Conforme já mencionamos anteriormente, estamos trabalhando com afinco na 
programação para comemorarmos os 60 Anos da AABB Blumenau. Uma série de 
eventos alusivos estão sendo organizados sob ótica #AABB60AnosBlumenau. 
No Boletim Informativo de Janeiro anunciamos que 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. 
E precisamos da ajuda de vocês 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. 



HISTÓRIA: Bloco carnavalesco “As bonecas do Moval” 
 

“O bloco carnavalesco MOVAL, de inspiração abebeana, mas contando com a adesão e simpatia de inúmeros amigos da 
gandaia, fez a sua festa no Carnaval blumenauense, desfilando ousadamente pela ruas centrais da cidade...” (1998). 
 

“As ‘princesas’ tiveram seu dia de Marquês de Sapucaí. Todos os pais de família que formam o já tradicional bloco 
carnavalesco “AS BONECAS DO MOVAL”, e que, todos os anos, desfilam seus diversos estilos pelas ruas da cidade” (1996). 

 
“Foi uma aberração! Falamos do desfile do último dia o6, quando as bonecas do Moval desfilaram as suas extravagâncias pelas 
ruas da cidade” (1997). 
 

“Foram, como fazem há catorze anos, já inseridas no contexto cultural da cidade. 
Foram da AABB para a Rua XV, vencendo preconceito” (1999). 

 
“O(a) bicho(a) pegou no desfile das Bonecas do Moval (...). Cerca de 120 bonecas  saíram da AABB (...) para extravasar sua alegria” (2000). 

 

Os trechos acima foram recortados de edições do precursor Boletim Informativo, onde encontramos registros da participação 

dos abebeanos integrantes do grupo carnavalesco As Bonecas do Moval, que fez muito sucesso à época e por muito tempo. 

Como estamos no ‘mês do Carnaval’, nada mais justo que fazer este resgate histórico, em homenagem aos nossos associados. 

   
 

 

 

 

  



Vai uma SAUNA aí? 

    
Poderíamos estar falando do clima, que neste Poderíamos estar falando do clima, que neste Poderíamos estar falando do clima, que neste Poderíamos estar falando do clima, que neste 

verão está com características de Sauna em verão está com características de Sauna em verão está com características de Sauna em verão está com características de Sauna em 

determinados dias. Mas não, estamos citando determinados dias. Mas não, estamos citando determinados dias. Mas não, estamos citando determinados dias. Mas não, estamos citando 

a Sauna da AABB Blumenau, disponível para a Sauna da AABB Blumenau, disponível para a Sauna da AABB Blumenau, disponível para a Sauna da AABB Blumenau, disponível para 

todos os associados, de segunda à sexta, das todos os associados, de segunda à sexta, das todos os associados, de segunda à sexta, das todos os associados, de segunda à sexta, das 

18 às 21 horas. O uso para os homens 18 às 21 horas. O uso para os homens 18 às 21 horas. O uso para os homens 18 às 21 horas. O uso para os homens está está está está 

liberado para todos os dias, exceto quando liberado para todos os dias, exceto quando liberado para todos os dias, exceto quando liberado para todos os dias, exceto quando 

houver reserva, no caso das mulheres, que houver reserva, no caso das mulheres, que houver reserva, no caso das mulheres, que houver reserva, no caso das mulheres, que 

deverão agendar o uso, dideverão agendar o uso, dideverão agendar o uso, dideverão agendar o uso, disponível para terças sponível para terças sponível para terças sponível para terças 

e quintas.e quintas.e quintas.e quintas.    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            
    

 
 

 

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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