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Q ue a esperança de um mundo melhor se renove 
em cada um de nós e que todos sejam iluminados 
pelo menino Jesus, transformando esse sonho em 

realidade. 

Um 

de Paz, Sucesso 
e muita Saúde!

Reveillon é na AABB!
Venha começar o Ano Novo com o pé direito! Muita diversão e 
animação, com festa open bar e bandas regionais. Ingressos a 
venda na secretaria do clube.  (Pag. 8)
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Expediente
Caro leitor, 

Os últimos anos têm sido de muitas vitórias para a Diretoria da AABB e 
esperamos que em 2012 a história se repita. Além dos eventos esportivos 
e sociais que apoiamos, para o primeiro semestre do novo ano já traçamos 
algumas metas a serem cumpridas. Obras que vão aperfeiçoar ainda mais 
o clube e melhorar a qualidade do atendimento ao associado. 

Já em janeiro iremos começar as construções do Parque Temático, 
que terá várias piscinas de diferentes profundidades, cascatas, prainha, 
ilhas e deck de banho de sol. A piscina terá 702 metros quadrados e será 
instalada na antiga quadra poliesportiva do clube, ao lado do salão de 
festas. 

Também serão concluídos os jardins tropicais, que devem garantir 
uma beleza e frescor a mais para a área do clube. Ao todo serão três jardins 
contemplativos próximo à quadra poliesportiva, ao campo de futebol 
oficial e à academia. Para manter os jardins sempre verdes será reutilizada 
a água dispensada da piscina, reaproveitando nossos recursos. 

Dentro do projeto também se encontra o plano de arborização, com o 
plantio de muitas árvores nativas que devem amenizar o calor da cidade, 
com sombras à vontade para os associados. Na proposta de urbanização 
e acessibilidade serão construídos novos passeios, ligando blocos a outros 
e ainda rampas, facilitando o trânsito de carrinhos de bebê e também 
cadeirantes temporários ou permamentes.

Para os amantes do futebol, iremos iluminar o campo de futebol 
oficial, para que os jogos possam se estender ou mesmo começar no 
período da noite. O objetivo é sempre o mesmo: viabilizar momentos de 
lazer aos associados atletas. 

Seguindo a linha de melhor satisfazer os membros do clube, a 
Diretoria irá aumentar o número de ingressos para os convidados dos 
associados. Hoje o número é de cinco convites e vai subir para 12 por 
ano, gratuitamente. Para quem ultrapassar esta quantidade, continuará 
podendo convidar seus parentes ou amigos, desde que pague o valor de 
R$ 15 por pessoa. O débito será descontado da conta juntamente com a 
mensalidade, assim como já acontece. Vale lembrar, que o associado ainda 
terá os 20 ingressos que são cedidos na data de aniversário do associado 
ou de um dependente. Com isso, esperamos que os associados convidem 
mais pessoas ainda a conhecer e desfrutar de toda a estrutura da AABB.

Para finalizar, na área social, queremos fortalecer ainda mais a parceria 
com o Exército no desenvolvimento do projeto 

AABB Comunidade, que atende cerca de 600 
crianças em vulnerabilidade. A molecada 
que participa precisa tirar nota boa na 
escola e no projeto tem aulas de reforço 
e principalmente atividades recreativas. A 
diversão é garantida pela AABB, que cede a 

estrutura física para os jogos e brincadeiras 
em dias agendados e supervisionados pelo 

Exército, ajudando a modificar a realidade 
da comunidade carente da região Sul de 

Palmas. E que venha 2012!
 

Pedro Carvalho Martins
Presidente

Editorial
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ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – PALMAS
CNPJ.: 00126354000-187

SEDE: ALC-SO 34 LOTE 12 S/Nº SETOR DE CLUBES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – OUTUBRO DE 2011

ATIVO SALDO ATUAL PASSIVO SALDO ATUAL

CIRCULANTE DISPONÍVEL 260.310,11 CIRCULANTE/EXIG LONGO PRAZO 160.345,90

BANCO DO BRASIL 466,84 EMPRÉSTIMO FENABB 160.345,90

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

CRÉDITOS DIVERSOS 250,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.922.048,20

PATRIMÔNIO SOCIAL 2.350.179,00

ALMOXARIFADO 3.270,93 LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

572.769,08

ATIVO PERMAMENTE 2.497.316,07

IMÓVEIS 1.476.442,31

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 73.463,57

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 179.165,34

VEÍCULOS 38.300,00

IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 729.944,85

TOTAL DO ATIVO 2.497.316,07 TOTAL DO PASSIVO 2.762.602,30

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS- DE 1º A 31 DE OUTUBRO DE 2011.

RECEITAS DESPESAS 90.641,84

MENSALIDADES 153.522,20 DESPESAS C/ PESSOAL 34.524,76

SÓCIO EFETIVO 153.522,20 DESPESAS GERAIS 50.727,04

DESPESAS SOCIAIS E ESPORTIVAS 5.390,04

PEDRO CARVALHO
PRESIDENTE

E & D SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.
CNPJ: 00 092409/0001-85

CONTADOR
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Um 2011 repleto  
        de conquistas na AABB

O ano de 2011 foi marcado, sobretudo, pelo fortalecimento 
dos eventos esportivos desenvolvidos e apoiados pelo clube. 
No primeiro semestre, podemos citar o Circuito AABB de 
Vôlei de Praia, reunindo vários atletas em diferentes cidades 
do Tocantins; além da 8ª etapa do Circuito Banco do Brasil de 
Vôlei de Praia, Liga Estadual de Futsal, Copa AABB de Voleibol, 
1ª Etapa do Campeonato Interestadual de Kick Boxing e 

Workshop e 1º Circuito de Tênis. 
No segundo semestre do ano, a AABB manteve o apoio 

irrestrito a vários eventos, como o ‘3º Passeio Ciclístico Pedalando 
pela Paz’, organizado pelo 22º Batalhão do Exército Brasileiro no 
dia 05 de novembro. Também foram realizadas etapas infantis 
da Copa De Tênis, organizada pela Federação Tocantinense de 
Tênis, entre os dias 11 e 14 de novembro de 2011.

Biribol
Prova que a AABB é a casa do esporte tocantinense, a Diretoria investiu em infra-estrutura para apoiar o biribol. No 

último dia 26 de novembro, foi inaugurada a primeira piscina de biribol oficial de Palmas e em alto estilo, dentro da 3ª 
etapa do Campeonato Goiano de Biribol. Quatro equipes, duas de Palmas e duas de Goiânia - GO, disputaram os troféus 
e medalhas. 

De acordo com o presidente da AABB, Pedro Carvalho, com a vitória da equipe de Palmas, ficou provado que o in-
vestimento do clube no esporte valeu a pena. “Esperamos que a Federação realize muitos eventos e que os jogadores 
divulguem o esporte e levem o nome de Palmas e do Tocantins para fora do Estado”, disse o presidente, acrescentando 
que algumas adequações ainda serão feitas no local. “Vamos instalar uma tela de proteção, fazer uma arquibancada e 
construir quiosque e vestiários feminino e masculino”, pontuou. 

O vice-presidente da Federação Tocantinense de Biribol, Pelágio Nobre, ressaltou que a instalação da piscina no 
clube é de fundamental importância para a valorização do esporte no Estado. “Com a piscina oficial poderemos realizar 
campeonatos oficiais. Além disso, queremos no começo de 2012, formar turmas em diferentes categorias, feminina, 
infantil, máster, e ter uma escola de biribol dentro do clube”, explicou. 
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Voleibol 
campeão

O voleibol da 
AABB/Palmas não 
deixa a bola cair 
e a cada disputa 
mostra que tem 
muito talento e 
força de vontade. 
Os títulos são 
inúmeros e enchem 
a Diretoria do clube 
de satisfação. A 
última conquista 
foi alcançada na 
Copa Santa Rita de 
Voleibol, sagrando 
as equipes da 
AABB feminina 
como bicampeã e 
a masculina como 
vice-campeão. Os 
jogos ocorreram 
nos dias 27 e 28 
de novembro 
no ginásio do 
Colégio Santa Rita, 
no Aureny I, em 
Palmas. 

Dias antes 
entre 11 e 13 de 
novembro, em 
Araguaína, as 
meninas também 
levaram a taça 
de primeiro lugar 
da Copa Itpac de 
Voleibol, vencendo 
as donas da casa 
Itpac /Araguaína.  
Já a equipe 
masculina também 
suou a camisa 
e conquistou o 
terceiro lugar 
dos jogos, que 
contaram com 
a participação 
de atletas de 
Açailândia- MA, 
Paraíso, Pedro 
Afonso.  

Jesab e Jerab

Entre os dias 27 e 28 de agosto, foi realiza-
da a Jesab- Jornada Esportiva das AABB’s, em 
Porto Nacional, e a AABB Palmas ficou com 8 
troféus de campeões  e dois de vice-campeões 
das 14 modalidades disputadas. Em primeiro 
lugar ficaram os times de Futebol Minicampo 
Adulto, Futebol Minicampo super Master, Vo-
leibol Feminino, Vôlei de Praia Masculino, Vô-
lei de Praia Feminino, Futvôlei, Tênis de Mesa 
Masculino, Tênis de Mesa Feminino. Como 
vice-campeões ficaram o Xadrez e o tênis de 
mesa feminino. Com os títulos a AABB Palmas 
foi classificada para a Jerab, realizada em Cris-
talina - GO. 

Já em terras goianas, os atletas suaram a 
camisa para conquistar vitórias. Ao final, subi-
ram ao pódio quatro vezes na Jerab - Jornada 
Esportiva Regional das AABB’s - Associação 
Atlética Banco do Brasil. Levaram o primeiro 

lugar a equipe de Vôlei de Praia Masculino e 
o Tênis de Mesa Feminino. Em segundo lugar 
ficaram o time de Voleibol Feminino Indoor e o 
Tênis de Mesa Masculino. A competição ocor-
reu nos dias 29 e 30 de outubro, e contou com 
a participação de  89 atletas.

Novos quiosques

Diante do grande sucesso dos quiosques, 
que fazem a cabeça dos associados amantes 
de um bom churrasco, a Diretoria do clube 
está construindo mais nove estruturas. Sete 
quiosques já estão finalizados. “O grande di-
ferencial é que eles ficam próximos e podem 
ser unidos, atendendo reuniões maiores”, ex-
plicou o vice-presidente do clube, Luís Ben-
vindo. Ao final das construções, os associados 
terão 28  quiosques à disposição para confra-
ternizações, encontros em família e gostosas 
reuniões.  

Poço Artesiano
Para sanar os problemas de fornecimen-

to de água, a Diretoria do clube também 
construiu um novo poço artesiano no local. 
A obra, totalmente legalizada, tem cerca de 
240 metros de profundidade e vazão de 40 
mil litros por hora. 

Entre os dias 27 e 28 de agosto, foi realiza-
da a Jesab- Jornada Esportiva das AABB’s, em 
Porto Nacional, e a AABB Palmas ficou com 8 
troféus de campeões  e dois de vice-campeões 
das 14 modalidades disputadas. Em primeiro 
lugar ficaram os times de Futebol Minicampo 
Adulto, Futebol Minicampo super Master, Vo-
leibol Feminino, Vôlei de Praia Masculino, Vô-
lei de Praia Feminino, Futvôlei, Tênis de Mesa 
Masculino, Tênis de Mesa Feminino. Como 
vice-campeões ficaram o Xadrez e o tênis de 
mesa feminino. Com os títulos a AABB Palmas 
foi classificada para a Jerab, realizada em Cris-

Já em terras goianas, os atletas suaram a 
camisa para conquistar vitórias. Ao final, subi-
ram ao pódio quatro vezes na Jerab - Jornada 
Esportiva Regional das AABB’s - Associação 
Atlética Banco do Brasil. Levaram o primeiro 
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Micarê BB 2011 sacode AABB 
O campo de futebol oficial da AABB Palmas foi palco de uma grande micareta no último dia 03 de dezembro, sábado. Mais de mil 
pessoas, entre funcionários do Banco do Brasil e familiares, pularam e se divertiram ao som da Banda Liberou Geral na ‘Micarê BB 
2011’. A festa de confraternização seguiu pela manhã de domingo e mostrou que os participantes esbanjam animação. Confira a 

estrutura do evento e quem esteve presente!
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Bônus Ambiental

Os Pacotes de Serviços Bônus Ambiental 
funcionam como um conjunto de serviços 

que possibilita mais economia na utilização de 
produtos e serviços tarifados. Você tem até 10 dias 

sem juros por mês no cheque especial e, ao mesmo 
tempo, ajuda a conservar o meio ambiente.

Reveillon 2012 é na AABB 
A Diretoria da AABB está organizando uma 

grande festa para comemorar a chegada 
do Novo Ano. A animação ficará por conta 
de ‘Paulo Freire & Luciano’ e banda ‘Pôr do 
Sol’, que garantem um repertório variado 
para manter a diversão até o amanhecer 

de domingo, dia 1º de janeiro. Os ingressos 
serão vendidos em breve na Secretaria 

do clube, sendo R$ 100 para homem e R$ 
80 para mulher. Os foliões terão direito 

ao consumo de bebidas (cerveja, vodka, 
refrigerante e outros) e um vasto cardápio. 

Comece 2012 com o pé direito! Venha para a 
AABB, sua melhor opção em lazer! 

BEACH TÊNIS 
UMA TURMA ANIMADA SE REUNIU PARA ESTREAR 

O BEACH TÊNNIS NA CAPITAL NO MÊS DE 
AGOSTO. O ESPORTE VEM GANHANDO ADEPTOS 

PELO MUNDO INTEIRO E FOI DEMONSTRADO 
PELO PROFESSOR DE TÊNIS, WANTEILDO JÚNIOR,  

E VÁRIOS ALUNOS ENTRARAM NA ONDA. AS 
QUADRAS DE AREIA DA AABB RECEBERAM MUITA 

DESCONTRAÇÃO E DIVERSÃO.

AS CRIANÇAS DA REGIÃO SUL DA CAPITAL, ATENDIDAS PELO PROJETO 
DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O EXÉRCITO, TIVERAM AULA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MÊS DE OUTUBRO. ELAS FIZERAM LIÇÃO DE 
CASA E COLETARAM DEZENAS DE SACOS DE LIXO NA PRAIA DA GRACIOSA.  

DIA DAS CRIANÇAS É NA AABB
A festa na AABB foi grande no dia 12 de outubro, data em que é 

comemorado o Dia das Crianças. A diretoria do clube preparou uma 

programação toda especial para os pequenos, com piscina de bolinhas, 

escorregadores, pula-pulas, entre outros brinquedos. Além disso, foram 

distribuídos picolés, algodão doce e balas para a molecada, que se 

divertiu a valer.


