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60 anos de história

A Associação mais 
tradicional de Passo 

Fundo completa seus 60 
anos.

Para comemorar, 
constituiu-se um resgate 

histórico que reúne 
depoimentos, reportagem 

e acervo de fotos da 
entidade social.
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Palavra do presidente

Expediente
A Revista Especial dos 60 anos da AABB Passo Fundo é uma produção voluntária do grupo de Projeto Experimental do Curso de 
Jornalismo, da Universidade de Passo Fundo, composto por: Cleunice Pellenz, Marciela da Rosa, Mariângela Palmeira e Rafaela 

Lorenzon, sob a orientação do professor Fábio Rockenbach.
Diretoria: Augusto Espedito Rodolfo - Presidente AABB Passo Fundo.
Fotos: Arquivo de Ademir Mendes; Marciela da Rosa; e Cleunice Pellenz.
Colaboração: Augusto Espedito Rodolfo e Ademir Mendes.
Produção de Conteúdo: Cleunice Pellenz, Marciela da Rosa, Mariângela Palmeira e Rafaela Lorenzon.
Diagramação: Mariângela Palmeira.

Associação Atlética do Banco do Brasil - Passo Fundo (RS). Rua Gelson Ribeiro, s/n, Bairro Vera Cruz. 
Fone: (54) 3311-7242. Site: www.passofundo.aabb.com.br. Facebook: www.facebook.com/aabbpassofundo.

A 
AABB – Asso-
ciação Atlética 
Banco do Brasil 
nasceu da neces-

sidade dos funcionários do 
Banco do Brasil terem um lu-
gar para a prática de esporte, 
lazer e convívio familiar en-
tre os colegas de trabalho. No 
início, mais voltado à família 
BB. Aos pouco foi abrindo 
suas portas à comunidade de 
Passo Fundo. Hoje, congrega 
todos os seguimentos da so-
ciedade sejam na área espor-
tiva, cultural e social.

*
Estamos sediados 

em local que a cada dia se 
modifica para melhor, devi-
do à proximidade do bairro 
Cidade Nova, área nobre da 
cidade, que cresce a cada dia. 

  *
Procuramos, dentro do 

possível, atender as deman-
das de todos os associados. 
Oferecendo uma infraestru-
tura completa para melhor 
qualidade de vida, relaxa-
mento e descontração de to-
dos os participantes, levando 
em consideração as condi-
ções de receitas.

*
Temos feito parcerias 

com entidades que atuam 
em projetos voltados a me-
ninos e meninas que, por 
condições socioeconômicas, 

não teriam acesso a clubes. 
Projetos estes baseados no 
compromisso, na eficiência 
e na seriedade dos parceiros 
em prestar um trabalho que 
possa modificar as condições 
de vida de seus participantes 
e a AABB entra com o espaço 
físico.    

*
Desejamos desenvol-

ver ações qualificadas e ino-
vadoras que estimulem nos-
sos associados a participar 
da AABB e que esta consiga 
promover a qualidade de 
vida desejada por seus parti-
cipantes

*
Em 2014, Jubileu de 

Diamantes - 60 anos de 
existência. Buscamos pre-
servar a história e a cultura 
da AABB. Respeitamos a sua 
memória, valorizamos a sua 
história, acreditamos que o 
legado deixado por nossos 
antecessores deve ser pre-
servado. Temos convicção 
de que as decisões tomadas, 
no momento, eram o que ti-
nham de melhor.   

*
Nosso objetivo é dar 

continuidade ao propósito 
inicial da AABB de ter um es-
paço para o entretenimento, 
qualidade de vida, bem-estar, 
e de termos um ambiente 
de amizade e confraterniza-
ção. O que acreditamos estar 

cumprindo com prazer. 

*
Agradeço a Deus por 

dar-me a oportunidade de 
participar da Diretoria da 
AABB. Ela, Diretoria, é com-
posta de pessoas que se dedi-
cam a servir ao quadro asso-
ciativo, procurando a união, 
a força da amizade, os prin-
cípios da boa vizinhança e o 
convívio de família.

Augusto 
Rodolfo é o 
atual presidente 
da AABB Passo 
Fundo
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Bastidores

O desafio de montar uma revista

Marciela da 
Rosa, Rafaela 
Lorenzon, 
Cleunice Pellenz 
e Mariângela 
Palmeira - 
acadêmicas de 
Jornalismo.

A vida acadêmica já 
é um desafio. Um 
desafio que nos 

ensina, nos qualifica e nos 
amadurece. A proximidade 
do término da faculdade, en-
tão, nem se fala. Conciliar o 
trabalho e outras cadeiras na 
Universidade com a temida 
Monografia e, concomitante, 
ao Projeto Experimental é 
algo que, à primeira vista, nos 
parece impossível.

Assim é o findar do Curso 
de Jornalismo da Universi-
dade de Passo Fundo. Junto 
com a monografia, somos 
desafiados a desenvolver um 
Projeto Experimental em al-
guma entidade ou instituição 
que esteja carente de algum 
serviço em comunicação. 
Tudo de forma voluntária. 
Como o projeto é em grupo, 
logo definimos o nosso. Serí-
amos nós, o grupinho que se 
formou por afinidade desde 
o primeiro semestre: Cleu-
nice, Marciela, Mariângela e 
Rafaela. Cada uma de uma ci-
dade diferente: Barra Funda, 
Marau, Tapera e Carazinho, 
respectivamente. Como es-
colher uma entidade? Qual 
seria?

Logo decidimos escolher 
uma entidade de Passo Fun-
do, já que éramos de municí-
pios distintos e teríamos que 
nos deslocar de qualquer for-
ma. Pensamos na AABB por 
conhecermos alguns proje-
tos desenvolvidos pela AABB 
Comunidade. Marcamos um 
encontro com o Sr. Augusto 
Rodolfo, presidente da Asso-
ciação. E numa tarde chuvo-
sa fomos conhecer a AABB. 
Lá nos deparamos com uma 
grande estrutura física e sou-
bemos que não era desenvol-
vido o AABB Comunidade, 

mas que o trabalho era volta-
do para o lazer e integração 
dos associados.

Lá, o Sr. Augusto nos falou 
da necessidade que a AABB 
tinha de montar um histó-
rico, já que em 2014, a Asso-
ciação completava 60 anos e 
não existia nenhum material 
palpável de divulgação. Na 
hora, topamos o desafio. Com 
o trabalho sendo implemen-
tado, decidimos em reunir o 
material elaborado em uma 
revista que, a princípio seria 
disponibilizada no site insti-
tucional e que a direção po-
deria imprimir exemplares, 
caso achasse necessário.

E foram várias as idas à 
AABB. Conversamos com o 
Sr. Augusto. Conhecemos to-
dos os cômodos e atividades 
que a entidade social ofe-
rece. Numa destas idas, co-
nhecemos Ademir Mendes, 
que se tornou um de nossos 
principais colaboradores do 
projeto. Ele nos contou sobre 
os anos de ouro da AABB, 
compreendidos entre 1980 
e 1990. Ademir nos ajudou 
ainda com a organização do 
acervo de fotos e nos forne-
ceu fitas de vídeo cassete que 

contava a história do clube 
quando completou 50 anos.

E foi assim que nasceu esta 
revista. No princípio com 
um pouco de medo de que 
não desse certo. Depois, com 
ajuda e incentivo de pessoas 
como o Ademir, seguimos em 
frente e aqui estamos, com 
a proposta finalizada. Não 
podemos esquecer do nos-
so agradecimento especial 
ao professor mestre Fábio 
Rockembach, que nos orien-
tou e deu valiosas dicas para 
montarmos o projeto gráfico 
desta revista.

A revista é destinada, prin-
cipalmente ao público inter-
no da AABB, que deve conhe-
cer ou relembrar momentos 
importantes da Associação. 
Mas não deixa de ser, é cla-
ro, uma forma de divulgação 
para atrair novos sócios.

A experiência foi bastante 
válida neste findar de facul-
dade. E temos a certeza de 
que levaremos muitos apren-
dizados, resultantes de erros 
e acertos, para o mercado de 
trabalho. E que honremos 
essa profissão tão bela e dig-
na de reconhecimento que é 
o Jornalismo. Boa leitura!
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Reportagem

História da AABB Passo Fundo resgatada
Cleunice Pellenz, Marciela da 
Rosa, Mariângela Palmeira e 
Rafaela Lorenzon - acadêmicas de 
Jornalismo.

A data de 09 de julho de 
1954 marcou o início da traje-
tória da Associação Atlética 
do Banco do Brasil (AABB) de 
Passo Fundo, sediada na Rua 
Gelson Ribeiro, Bairro Vera 
Cruz. A AABB, 60 anos depois, 
continua na missão de desen-
volver atividades desportivas, 
sociais, culturais e recreativas, 
em uma estrutura moderna 
com mais de 5.800 metros 
quadrados.

P
ara traçar o longo 
caminho de evo-
lução ao longo dos 
últimos 60 anos, a 

AABB de Passo Fundo con-
tou com o trabalho voluntá-
rio de muitas pessoas, todos 
funcionários do Banco do 
Brasil. A Associação formou-
-se com a finalidade de pro-
mover o bem estar dos asso-
ciados e de seus familiares, 
cooperar com o Banco do 
Brasil no cumprimento de 
sua missão e contribuir para 
o desenvolvimento da comu-
nidade.

A constituição da AABB de 
Passo Fundo foi fruto de um 
momento de grandes mu-
danças na vida dos profissio-
nais do Banco do Brasil. Com 
a fundação do Banco na ci-
dade passofundense, grande 
parte dos funcionários vie-
ram de outras regiões do Bra-
sil para viver uma nova vida. 
“Éramos tantos, de muitas as 
cores, de muitos lugares, mui-
tos sotaques e tantos falares, 
em comum apenas aquele 

sonho: trabalhar numa gran-
de empresa. Para muitos era 
o primeiro emprego e, longe 
das famílias, a saudade era 
grande”, conta Ademir Men-
des, ex-funcionário do Banco 
do Brasil.

A boa acolhida e a proposta 
de integração, porém, deram 
lugar ao vazio de estar num 
local a princípio totalmente 
desconhecido. Em prol do 
bem estar dos empregados, 
o Banco do Brasil incentivou 
a criação de Associações em 
diversos pontos do país. E 
Passo Fundo foi um deles.

Para a criação da AABB 
era necessário a disposi-
ção de 30 funcionários para 
dar início aos trabalhos. Em 
Passo Fundo, uma grande 
área foi adquirida através de 
recursos próprios, além da 
contribuição de alguns co-
laboradores, que seria paga 
em prestações mensais. Os 
sócios fundadores da AABB 
Passo Fundo (Ver página 10), 
com a ajuda de colegas, reali-
zaram mutirões nos finais de 
semana para limpar a área.

As obras começaram pro-
vidas de recursos arrecada-
dos com as mensalidades pa-
gas pelos associados. Além 
disso, havia as contribuições 
extras do Banco em dois me-
ses ao ano. E na aproximação 
do final do ano, o Banco en-
caminhava verba específica 
para o baile.

Na época, apenas empre-
gados e aposentados do Ban-
co do Brasil tinham direito de 
associar-se ao clube. Portan-
to, a Associação era exclusiva 
para colaboradores e seus 
familiares. Esta conduta foi 
adotada até meados de 1990, 
quando a AABB foi aberta 
para a comunidade em geral 
que tivesse interesse de asso-
ciar-se.

Pelo fato de o Banco admi-
tir apenas funcionários ho-
mens até 1968, o esporte for-
mou forte vínculo na AABB. 
Em Passo Fundo, os servido-
res e familiares integravam-
-se, inicialmente, apenas em 
atividades esportivas, com 
destaque para o futebol de sa-
lão. As disputas estaduais en-

A AABB de Passo 
Fundo é um 
dos clubes ais 
tradicionais do 
município.
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História da AABB Passo Fundo resgatada
tre as AABB’s já aconteciam e 
as equipes partiam em cara-
vanas, junto com as famílias, 
para os jogos. Naquela época, 
os eventos sociais se resu-
miam a churrascos após as 
confraternizações esportivas 
ou encontros familiares no fi-
nal de semana.

Anos 80: a época 
de ouro

Foi a partir dos anos 80, 
porém, que a AABB viven-
ciou sua época de ouro. Em 
1981, houve um aumento 
substancial do quadro de as-
sociados da AABB de Passo 
Fundo, em função da aber-
tura do Centro de Processa-
mento de Dados do Banco 
do Brasil (CESEC). A partir 
daí nasceu a preocupação 
de criar novos espaços para 
reunir tamanho número de 
sócios, que frequentava o 
local assiduamente. Como 
não havia estrutura física 
suficiente para os eventos, 
muitas vezes eram monta-
das mesas nos espaços ao ar 
livre para acomodar a todos. 
Certa ocasião, a diretoria 
teve que cobrir a quadra de 
esportes para a realização 
de um churrasco.

 Com as mudanças e 
transformações chegando, 
houve o trabalho significa-
tivo para a regularização e 
unificação de terrenos ao 
clube, especialmente nas 
administrações de Odemir 
Rigo e Alfredo Santana.

 E com mais sócios in-
gressando na AABB, a quali-
dade dos atletas melhorou e 
o clube de Passo Fundo mar-

cou presença nas jornadas 
esportivas mais disputadas. 
Na década de 80, a Associa-
ção revelou o atleta Marcos 
Daniel, o maior expoente do 
tênis de Passo Fundo.

 Um dos maiores 
marcos da história do clu-
be ocorreu no ano de 1986, 
quando a diretoria adotou 
uma nova estratégia admi-
nistrativa e buscou mais 
aproximação com o Conse-
lho Estadual de AABB’s, a Fe-
deração Nacional de AABB’s 
(FENABB) e a Diretoria de 
Recursos Humanos. 

E assim veio o tão sonha-
do recurso para a constru-
ção do ginásio de esportes, 
resultado do esforço da di-
retoria de Oscar Lorenzatto 
e de pessoas como Osório 
Simões Bacedo (Adminis-
tração do CESEAB RS), Pau-
lo Roberto de Carvalho (FE-
NABB) e Luiz Saul Pereira da 
Silva (Diretoria de Recursos 
Humanos). Na inauguração, 
em 1988, houve show do 

grupo Vento Norte e uma 
jornada esportiva. Durante 
o ato solene foi anunciada a 
verba para a construção da 
sede social. Na festa do 35º 
aniversário da AABB inau-
gurou-se o Salão de Festas.

A ampliação e melhoria 
da estrutura da AABB Pas-
so Fundo representou uma 
grande conquista, resultan-
te do engajamento político 
dos líderes com os represen-
tantes de entidades como 
a FENAB e a CESEAB. E tal 
envolvimento tornou a As-
sociação passofundense 
reconhecida estadual e na-
cionalmente.

 Com as ampliações 
a todo vapor, com destaque 
para o Ginásio de Esportes e 
o Salão de Festas principal, 
uma nova AABB nasceu em 
1989, pois “praticamente foi 
colocado abaixo tudo o que 
havia e reerguida uma nova 
entidade”, salientou Ademir 
Mendes, ex-integrante da di-
retoria da AABB.

A AABB de Passo 
Fundo inaugurou 
a primeira piscina 
da cidade.
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A AABB dos Tempos Modernos

AABB sediou a1ª Jornada. 
1981

Noite no Havaí.
1984

Olimpíada Regional.
1985

Sede AABB.
1985

Aniversário AABB.
1986

Uma nova fase

Com uma estrutura re-
novada, o clube começou 
a sediar grandes eventos, 
de abrangência estadual. 
Um exemplo foi a realiza-
ção da maior jornada es-
portiva do RS entre AABB’s, 
ocorrida em 1990.

 Por abrigar a pri-
meira piscina de um clube 
de Passo Fundo e disponi-
bilizar uma estrutura dife-
renciada, a AABB passou 
a funcionar praticamente 
24 horas por dia. Até mea-
dos de 1992, as obras con-
tinuaram. Foram construí-
das duas quadras de tênis, 
duas canchas de bocha e 
um pavilhão para abrigá-
-las.

 Com espaço dispo-
nível para treinos, a Asso-
ciação passou a investir no 
esporte. Assim, criaram-se 

escolinhas de tênis e de fu-
tebol de salão masculino e 
feminino em diversas cate-
gorias. As equipes partici-
param de muitos torneios 
e campeonatos, divulgan-
do o nome da AABB Passo 
Fundo e conquistando me-
dalhas e troféus.

 No ano de 1993 a 
AABB Passo Fundo vol-
tou a disputar campeo-

natos estaduais e, apenas 
um ano depois, conquis-
tou o Campeonato Série 
Bronze do Futsal Gaúcho. 
E as vitórias não pararam 
por aí. Em 1995, mais um 
troféu memorável foi er-
guido: o da Série Prata de 
Futsal.

 Paralelamente a 
tantas vitórias esporti-
vas, aconteceu a parceria 

Vista aérea da 
AABB Passo 
Fundo.
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Aniversário AABB.
1986

Inauguração Ginásio.
1988

Olimpíada Estadual de AABB.
1989

Construção Sede Social.
1989

Abertura Temporada de piscina.
1990

firmada com o SESC que 
instituiu o projeto Colô-
nia de Férias, destinada 
a desenvolver atividades 
com as crianças duran-
te as férias escolares do 
verão. Outros projetos de 

responsabilidade social 
foram promovidos, como 
o Circuito Brasil de Cine-
ma, em que a cultura era 
estendida gratuitamente 
às comunidades de bair-
ros de Passo Fundo.

Associação dispõe de espaço privilegiado para 
encontros familiares de lazer e entretenimento.
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A AABB dos Tempos Modernos

II Olimpíada Interna AABB. 
1990

Confraternização CESEC.
1991

Jornada Esportiva Gaúcha.
1996

Baile dos Pais.
1993

Salão de Festas.
1994

A Associação de 
hoje

A entidade oferece atu-
almente um espaço que 
contempla duas quadras 
de futebol sete, seis qua-
dras de tênis, uma qua-
dra de bocha, um ginásio 

poliesportivo, além de 
piscinas, piscina térmica, 
sauna, galpão crioulo, lan-
cheria e espaço para fazer 
churrasco ao ar livre.

A AABB é mantida pela 
mensalidade paga pelos 
associados, que no total 
somam 850 pessoas. Po-

rém apenas cerca de 300 
são pagantes. A entidade 
também se sustenta pelos 
aluguéis do local para a re-
alização de eventos.

Toda a estrutura está à 
disposição dos sócios, que 
podem usufruir das qua-
dras esportivas e do espa-
ço ao ar livre para reuniões 
de lazer, refeições e inte-
grações. A atual diretoria é 
composta por: Augusto Es-
pedito Rodolfo (presiden-
te), Luiz Wolhmuth (vice-
-presidente), Sergio Bilibio 
(suplente), Francisco Artur 
Vieira Borba (vice-presi-
dente financeiro) e Abel 
Elias Tomasi (suplente).

Quem visita a AABB hoje 
encontra uma estrutura 
suntuosa e aconchegante. 
Os tempos de movimenta-
ção constante que se viveu 
entre os anos 80 e 90 ces-
saram. Mas a Associação 

Ginásio de 
Esportes
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Jornada Esportiva Gaúcha.
1996

Colônia de férias.
1998

Confraria das Quintas.
2010

Copa Louzada.
2009

Piscina Térmica.
2014

segue firme na busca pela 
valorização e integração 
do associado e do seu pa-
trimônio, meta que deve 
ser ainda mais intensifica-
da após os memoráveis 60 
anos de existência.

O Esporte sempre possuiu um forte vínculo com a AABB Passo Fundo. São 
centenas de troféus conquistados.
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•	 Aido Cirino Rodrigues
•	 Aivo Fernandes Rodrigues
•	 Aloysio de Oliveira Leite
•	 Antonio Cruz Saldanha
•	 Antonio Frederico Knoll Argemiro Lemos
•	 Armando Ferreira da Silva
•	 Azir Odon Truccolo
•	 Berecil Garay Correa
•	 Breno Oliveira
•	 Carlos Bayron Marques
•	 Claud Nozari Marques
•	 Eloy Pavinato
•	 Elpidio Flores
•	 Eron Franklin Missel
•	 Francisco Jerônimo Guimarães da Silva
•	 Gentil Alves de Castro
•	 Heinz Boor
•	 Hélio Guimarães
•	 Hélio de Lima Bastos

Os fundadores

•	 Heiger Manoel Siqueira
•	 Jairo Vieira Serrano
•	 José Artur Alvarenga
•	 José Catharino Frreira
•	 Juarez Batista Assunção
•	 Lucindo Costamilan
•	 Luiz Ayres Correa
•	 Mario Guahyra Lopes
•	 Mário Kruel Guimarães
•	 Ney Menna Barreto
•	 Odil Pedro Silveira Perez
•	 Odil Zanchet Luza
•	 Odiva Janz
•	 Otávio Leyser
•	 Sady Dornelles Pires
•	 Saul Sperry Cezar
•	 Sinval Tavares da Silva
•	 Waldemar Peixoto de Carvalho
•	 Waldir Marques

Há 60 anos, eis os que um dia 
sonharam:

Pedra de fundação, localizada na sede da AABB de Passo Fundo.
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Os presidentes

1954/55 - Antonio da Cruz Saldanha
1955/58 - Odil Pedro Silveira Perez
1958/65 - Azir Odon Truccolo
1965/66 - José Catharino Ferreira
1966/67 - Hélio de Lima Bastos
1967/69 - Thales da Veiga Faria
1969/70 - Adauto Viana Diniz
1970/71 - João Bosco do Prado Mendes
1971/73 - Celso Francisco Rescke
1973/75 - Antonio Paulo Lajus
1975/76 - Angelo Romualdo De Felippo
1976/77 - Darcy Scortegagna
1977/79 - Antonio Dagneze
1979/80 - Cláudio Zanotelli
1980/81 - Santina Sbardella
1982/84 - Alfredo Santana Gonçalves
1984/86 - José Augusto de Menezes Spies
1986/92 - Oscar Cezar Lorenzatto
1992/95 - Darcy Scortegagna
1996/2001 - João Fernando Losch
2001/2004 - Everton Luiz Saldanha Flores
2006 - Ividio Luis Werhmann Schweizer
2007 - Rodrigo Rios Golçalves e Fábio Goulart da Silva
2008 - Rodrigo Rios Golçalves e Augusto Espedito Rodolfo
2009/2010 - Rodrigo Rios Golçalves
2010/2016 - Augusto Espedito Rodolfo
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Entrevista

A memória viva da AABB
A AABB viveu sua fase de “ouro” entre os anos de 1980 e 1990. Para Ademir Carlos Mendes, a Associação 
era prioridade naquela época. 

“Viver a AABB é 
você assistir o seu time 
do coração ganhar um 
campeonato nacional.

Mariângela Palmeira - 
acadêmica de Jornalismo.

A
demir Carlos 
Mendes é con-
siderado por 
muitos a memó-

ria viva da AABB de Pas-
so Fundo. Ele viveu com 
afinco a época de ouro da 
Associação, “vestindo a 
camisa” pela causa e traba-
lhando para proporcionar 
aos funcionários do Banco 
do Brasil e família momen-
tos de lazer e de integração.

Entre os anos de 1982 e 
1984, Ademir foi vice-presi-
dente social da AABB pas-
so-fundense. Já no período 
de 1986 a 1992, ele ocupou 
o cargo de vice-presidente 
administrativo. Antes, po-
rém, de ingressar no tra-
balho pela AABB de Passo 
Fundo, Ademir desenvol-
veu atividades na AABB 
Comunidade de Marau, 
entre 1973 e 1981.

Ele relembra que duran-
te todos estes anos, viveu 
quase que um fanatismo 
pela AABB. Não foram 
poucas as vezes em que 
Ademir deu prioridade 
para a Associação em de-
trimento da própria famí-
lia. “Fazer parte da AABB, 
ser AABB, viver a AABB é 
você assistir o seu time do 
coração ganhar um cam-
peonato nacional é como 
você ouvir o seu hino can-
tado por uma multidão 
num estádio lotado, o pei-

to parece que vai estourar”, 
compara.

Tamanho orgulho de 
fazer parte do Banco do 
Brasil e, é claro, da família 
abebeana, frutificou em 
várias ações em benefício 
da estrutura da AABB e das 
ações desenvolvidas. Ade-
mir relembra que na época 
em que integrou a direto-
ria foi construído pratica-
mente tudo o que a AABB 
possui hoje. Ele conta que 
a Associação inaugurou a 
primeira piscina de Passo 
Fundo. Em 1986 houve a 
abertura oficial do Ginásio 
Poliesportivo, o grande so-

nho dos associados, e em 
1989 foi inaugurado o Sa-
lão de Festas.

Todas estas conquistas, 
conforme Ademir, foram 
resultado de muito traba-
lho e de muitas viagens à 
Brasília, em visita à Federa-
ção das AABB’s. “Esta apro-
ximação com a Federação 
Nacional e com o Conse-
lho Estadual de AABB’s, 
do qual passamos a fazer 
parte da diretoria, foi de-
cisiva para a conquista do 
grande apoio que recebe-
mos, cujos investimentos 
fizeram com que a AABB 
Passo Fundo se tornasse 

a melhor e mais completa 
AABB do interior do esta-
do”, acrescenta. 

 “A gente quase morria 
trabalhando”, fala Ademir 
ao mencionar que em 28 
anos de Banco do Brasil, 
90% dos abonos a que teve 
direito neste tempo fo-
ram utilizados em prol da 
AABB.

Ademir ainda cita que 
a primeira festa realizada 
pela AABB foi um sucesso. 
“Colocamos um tapete ver-
melho. Era traje de gala”. Os 
bailes da AABB tornaram-
-se os mais procurados 
da cidade naquela época. 
Além disso, a Associação 
promovia os tradicionais 
campeonatos esportivos, 
havia o Chamamento – 
uma espécie de Festival de 
Canção – e ainda a escolha 
da Garota AABB, nas tem-
poradas de verão.

Cada detalhe da estru-
tura construída naquela 
época era preocupação 

Ademir viveu 
com afinco a 
época de ouro 
da AABB.



Edição Especial 60 anos AABB Passo Fundo - Dezembro 2014           13

de Ademir. Ele conta que 
foi atrás dos lustres e da 
madeira para o salão de 
festas, de cortinas, até de 
personalização de tro-
féus. E tudo isso para ele 
era apenas realização 
pessoal: “Acho que valeu 
a pena. Tínhamos um clu-
be legal. A AABB ficou fa-
mosa no Brasil”, opina.

 Ademir salienta que 
o que mais o marcou 
durante seu trabalho 
na AABB foi a amizade 
construída: “A AABB era 
uma extensão do Banco 
onde convivíamos com 
colegas e familiares. Não 

havia cargos, eram apenas 
pessoas dividindo sonhos, 
praticando esportes, se di-
vertindo num ambiente 
saudável”. A convivência 
na Associação, segundo 
ele, proporcionou o privi-
légio de viver com colegas 
e amigos em aventuras e 
aprendizados. “Hoje, para 
mim, a AABB é uma doce 
lembrança. Doces lem-
branças que um dia mar-
caram de uma maneira 
muito forte e muito positi-
va a minha vida, pois ali eu 
pude viver e conviver com 
grandes e saudosos ami-
gos”, encerra.

O que é a FENABB*
Em 12 de outubro de 1977, com 719 AA-

BBs espalhadas por todo o território nacio-
nal, surgia a Federação Nacional das AABB 
– FENABB. Com ela, o desejo de transformar 
a rede de clubes que estava nascendo no 
maior sistema integrador dos funcionários 
do Banco do Brasil. Desde então, implantou-
-se um processo de sinergia no desenvolvi-
mento das AABBs, com mútuo proveito de 
suas singularidades regionais e valorização 
das culturas locais.

São 37 anos de existência e 1.250 AABBs 
em pleno funcionamento. Uma história lon-
ga e envolvente, escrita por meio de muito 
trabalho e dedicação, e marcada pelo desen-
volvimento de atividades esportivas, sociais, 
educacionais e culturais. Muito mais do que 
isso, a história da FENABB é marcada por 
gente, por pessoas que se dedicam e que 
se dedicaram, com afinco e boa vontade, ao 
propósito de levar qualidade de vida ao pró-
ximo.

Hoje, a FENABB é considerada a maior 
rede de clubes autônomos do mundo loca-
lizada em um único país e gerida de modo 
unificado. Tal patamar é motivo de orgulho 
para todos os abebeanos.

Retrospectiva
A FENABB foi criada por iniciativa de Kar-

los Heinz Rischbieter, então presidente do 
Banco do Brasil. Sua principal proposta era 
criar um órgão que pudesse coordenar o tra-
balho dos clubes que estavam se desenvol-
vendo. “Era um momento histórico e de von-
tade política”, relata Solange Rech, no livro 
História da FENABB, editado em 2000. His-
tórico porque o número de AABBs aumen-
tava a cada mês e, político, pois as AABBs 
contribuíam para uma melhor estabilidade 
do quadro das agências.

Em 1978, foi realizada a primeira reunião 
do Conselho Deliberativo Nacional, quando 
a FENABB elegeu sua primeira Diretoria e 
Conselho Fiscal. De 1978 a 1985, foi o período 
em que surgiram os principais programas 
das áreas administrativa, esportiva e cultu-
ral, muitos mantidos até hoje, outros amplia-
dos e aperfeiçoados conforme a demanda 
das Associações.

Mas a história da FENABB não para por 
aí. Alguns anos se passaram e, ao comple-
tar 36 anos, a Federação colhe os frutos de 
seu amadurecimento e continua buscando 
maneiras de aperfeiçoar o trabalho que de-
senvolve diariamente em prol de todas as 
AABBs do Brasil.
*Texto retirado do site www.fenabb.org.br/historia

Foto tirada na inauguração da sede social, em julho de 1989. Para Ademir, 
este foi o grupo que revolucionou a AABB Passo Fundo.
Em ordem, com as respectivas esposas: Oscar César Lorenzatto, Luiz 
Saul Pereira da Silva, Osório Simões Bacedo e  Ademir Mendes. Como 
curiosidade: no final do baile, o chão estava todo branco, coberto de neve.
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Acervo de fotos

A história recontada por imagens

A 1ª Jornada de Literatura ocorreu na AABB nos anos 80.

Em 1990 houve o 1º Campeonato de Natação.

Aniversário da AABB em 1986.

Confraternização CESEC de 1991.          

Festa de São João em 1983.

Construção da Cancha de Bocha.

Festa das Crianças de 1989.

II Olimpíada Interna de 1990.
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A história recontada por imagens

Inauguração Ginásio em 1988.

II Olimpíada Interna de 1990.

Natal de 1983.

Construção do Ginásio em 1988.

Jornada Esportiva Gaúcha de 1996.

Olimpíada Regional de 1985.Aniversário AABB de 1988.
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Parte da estrutura da AABB Passo Fundo
Cancha de Bocha

Salão de Festas

Salão de Festas Principal

Ginásio de Esportes

Piscina Térmica

Dois campos de futebol
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Parte da estrutura da AABB Passo Fundo

Laz

Quadra de Tênis

Quadra de Tênis

Lazer ao ar livre

Piscina
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