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2013 
Bom

pra você!!!
Muita saúde e 
sucesso, são os desejos 
da Diretoria da 
AABB Palmas 
a todos os associados, 
funcionários e 
colaboradores!
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Caro leitor, 

O ano de 2012 chegou ao fim e saudamos 2013 cheios de 
expectativas para novas conquistas na AABB – Associação 
Atlética Banco do Brasil de Palmas, desejando fortalecer nossa 
estrutura e o relacionamento com cada associado, seja ele 
comunitário ou efetivo.  

Para começar as atividades do ano, divulgaremos até 
fevereiro, o calendário de atividades esportivas e sociais do 
clube para o primeiro e segundo semestre de 2013. O objetivo 
da Diretoria é realizar e apoiar eventos, contemplando várias 
modalidades esportivas como biribol, voleibol, vôlei de areia, 
tênis, futebol society e futebol de campo. Esportes já conhecidos 
pelos nossos associados e responsáveis por tantos momentos de 
alegria e prazer. 

No setor físico, mais uma obra que vai fazer a diferença 
em nosso clube está perto de ser concluída. Prevista para 
os primeiros meses de 2013, a inauguração da nossa piscina 
temática que terá mais de 500 metros quadrados de área. 
Com várias profundidades, diversas passarelas, cascata e 
pequenos quiosques, a intenção é que a piscina proporcione 
muitos momentos de diversão e lazer para os associados e seus 
dependentes. 

No âmbito social, pretendemos dar continuidade, 
juntamente com nossos parceiros, ao projeto AABB 
Comunidade, que atendeu em 2012 cerca de 250 crianças em 
vulnerabilidade social. 

Dessa forma, pretendemos continuar cumprindo nossas 
funções de: promover o bem-estar dos 

associados e de seus familiares; cooperar 
com o Banco do Brasil no cumprimento 
de sua missão e contribuir para o 
desenvolvimento da comunidade.
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A Diretoria da AABB – Associação 
Atlética Banco do Brasil – de Palmas 
está aumentando a base de associados ao 
fechar importantes parcerias com associa-
ções e entidades de classe. Recentemente 
foi firmado convênio com a Associação 
dos Empregados da Eletronorte, onde 32 
pessoas aderiram ao clube, pagando taxa 
de adesão com desconto. Fundada em abril 
de 1992, a AABB conta hoje com mais de 
três mil associados, entre eles funcionários 
do Banco do Brasil, oficiais e soldados do 
Exército, servidores de entidades de ensino 
superior, advogados e oficiais de Justiça. 
“Os dias de maior movimento são sábado 
e domingo, mas de terça a sexta está aberto 
com várias atividades esportivas, como fu-
tebol, tênis e biribol”, explica o presidente 

do clube, Pedro Carvalho. 
O clube tem dois campos de Futebol 

Society, um campo de futebol profissional, 
Quadra Poliesportiva, quatro Quadras de 
Areia, Sauna e Academia de ginástica, pis-

cina semi-olímpica, piscina com toboágua 
e kamikaze, parque Aquático Infantil, Sa-
lão de Sinuca, 26 quiosques com churras-
queiras familiares, Salão social para festas 
e eventos.

Serão mais de 500 metros quadrados 
de área, com passarelas, cascata e vários 
pequenos quiosques. A piscina temática 
promete ser o mais novo atrativo para os 
associados, e as várias profundidades de-
vem agradar crianças, jovens e adultos. A 
intenção é que o local seja inaugurado ain-
da no primeiro semestre de 2013

O gerente da AABB, Sr. João de Lima 
Simião, explica que com o período de chu-
va a obra reduziu pouco seu ritmo, mas 
sempre que o tempo abre e o sol aparece, 
os funcionários voltam ao local para agi-
lizar a construção. “Agora faltam as pas-
tilhas chegarem para serem instaladas e o 
acabamento externo”, comenta o gerente. 

Convênios trazem novos associados para clube

Piscina temática será inaugurada no primeiro semestre de 2013
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A chuva deu uma trégua e o sol forte 
que apareceu nos dias 1º e 02 de dezembro 
não desanimou os associados, que fizeram 
bonito na ‘Competição Citadina Sérgio de 
Oliveira Júnior’, sob comando do vice-
-presidente esportivo, Cláudio de Almeida. 
Ao todo, 90 pessoas competiram nas mo-
dalidades de futebol de campo, vôlei de 
areia masculino e feminino, e ainda sinuca. 
Mas dezenas de outros foram ao clube só 
para assistir e apoiar os colegas.

Na modalidade futebol de campo, 72 
homens, entre 20 e 60 anos, formaram 
quatro times que disputaram com muita 
determinação o título de campeão da com-
petição, levando para casa troféu e meda-
lhas. O time vitorioso foi o B, que venceu a 

equipe C, por 3 gols a 2. Em terceiro lugar 
ficou o time D. No quesito melhor goleiro, 
Muriel Pereira, também levou medalha, 
assim como o artilheiro da competição, 
Igor Prado, que fez quatro gols. 

No vôlei de areia, as disputas foram 
acirradas, resultando em belos rallys. Os 
campeões foram Luciano & Elias Júnior, 
e a dupla vice-campeã Pedro & Thiago. Já 
na categoria feminina, a dupla Katiúscia & 
Silvânia ficou com o primeiro lugar e Sa-
rah & Neia, em segundo.

Na sinuca, depois de dois dias de lutas 
ferrenhas, foi consagrado campeão Már-
cio Magalhães e o vice-campeão Alander 
de Souza. Para o vice-presidente Admi-
nistrativo, Luís Benvindo, a competição 

cumpriu seu papel de promover jogos e in-
tegrar os associados. “O mais interessante 
é esse momento de lazer e descontração, 
esse espírito esportivo”, disse o vice-pre-
sidente, em confraternização com música 
ao vivo organizada para os participantes no 
final da competição. 

Homenagem
A Competição Citadina recebeu o 

nome Sérgio de Oliveira Júnior, em home-
nagem ao associado da AABB Palmas fa-
lecido em setembro de 2012. “Ele sempre 
estava jogando futebol conosco, era uma 
pessoa querida por todos nós, e a home-
nagem do clube é louvável”, comentou o 
membro, Osvaldo Porto.

Competição Citadina Sérgio de Oliveira: 

vitória dos associados
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Cerca de 80 participantes se revezaram nas 
quadras de saibro da AABB, entre os dias 20 a 23 
de setembro. Os jogos, organizados pelo profes-
sor Wanteildo Júnior, mais conhecido como To-
dynho, contaram com tenistas de várias cidades 
do Tocantins (Palmas, Araguaína, Gurupi e Paraí-
so), além de atletas do Sul do Pará.

O torneio, que estimula a prática do esporte, 
contou pontos para o Ranking Tocantinense de 
Tênis. “Apoiamos torneios sempre que pudemos 
por entender que isso é fundamental para muitos 
atletas já que as competições servem como gran-
de estímulo”, explicou o presidente da AABB, 
Pedro Carvalho. 

No último dia 23 de novembro, a Diretoria da 
AABB Palmas doou cerca de 450 quilos de gar-
rafas pet para a entidade recicladora Fiat Lux, de 
Porto Nacional, a 60 km de Palmas. Material será 
comprimido em fardos e enviado à indústrias re-
cicladoras de São Paulo ou Goiás. 

Segundo o presidente da AABB, Pedro Mar-
tins, preocupada em reduzir os danos ao meio am-
biente, há alguns anos a AABB separa os reciclá-
veis (plásticos e alumínios) do lixo comum. Tudo 
é reunido e doado ou vendido para uma correta 
destinação final. “Cada um pode fazer sua parte 
para preservar a natureza”, disse. 

O proprietário da Fiat Lux, Expedito Gui-
marães, explica que a empresa recolhe todo tipo 
de material reciclável. Os interessados em fazer 
doações ou vender plásticos, alumínios, eletrodo-
mésticos e eletrônicos antigos, devem entrar em 
contato pelo 8134-2900 ou 8485-9590. A entidade 
fica na Rua 04, lote 01 Quadra 61, do Setor Impe-
rial, em Porto Nacional. 

Copa Palmas de Tênis fortalece esporte 

Diretoria doa 450 
quilos de garrafas pet

notAs

Jerab 2012: 
melhor 
resultado da 
aabb Palmas
Dias 20 e 21 de 
outubro, a equipe 
AABB Palmas 
participou da Jerab 
– Jornada Esportiva 
Regional das AABB’s 
– região Centro-
oeste, em Brasília 
– DF, e ganhou três 
troféus de campeão: 
vôlei de quadra 
feminino, vôlei de 
praia masculino 
e tênis de mesa 
feminino. O Time do 
mini-campo adulto 
ainda ficou com 
vice-campeonato e 
a galera de Palmas 
recebeu o troféu de 
equipe mais animada 
e organizada. 
Os jogos foram 
classificatórios para 
a Jenab - Jornada 
Nacional das AABB’s, 
marcada para o mês 
de março de 2013, na 
Capital da Bahia. 

dançando
A AABB Fitness agora 
tem aulas de dança. 
Os interessados em 
queimar gorduras 
se divertindo a 
valer devem fazer 
a matrícula na 
secretaria do clube. 
As aulas ocorrerão 
na segunda, quarta 
e sexta, das 19h30 
às 20h30, com o 
professor Tefim. 
Uma hora de  
aula, especialistas 
garantem que o gasto 
calórico chega até 
500 calorias.

PLáSTiCO DEMORA CERCA DE 450 ANOS 
PARA SE DECOMPOR
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Felipe, nove anos, mora no setor Ta-
quari com a avó, Zeni Silva, e outros dois 
irmãos. Antes, sua rotina e de seus irmãos 
se resumia a ir para a escola e ficar em 
casa, por segurança. “A gente preferia que 
ficassem em casa por não ter certeza de 
que conheceriam coisas boas nas ruas”, 
conta a avó cuidadosa, Zeni Silva. Mas 
há dois anos, o dia-a-dia das três crian-
ças mudou significativamente e eles pas-
saram a conhecer novas oportunidades. 
Felipe e os irmãos fazem parte do grupo 
de 250 crianças atendidas pelo projeto 
social AABB Comunidade/Construindo 
um Futuro, desenvolvido pela AABB – 
Associação Atlética Banco do Brasil de 
Palmas, Exército e Sesi – Serviço Social 
da Indústria. 

Quando questionado sobre o que mais 
gosta do projeto, Felipe não titubeia e dis-
para que é jogar futebol e tomar banho de 
piscina, uma novidade para ele. “Nunca 
tinha brincado em uma piscina”, diz o ga-
roto timidamente. 

O pai de Walisson, de 12 anos, Luís 
Alves, comenta que o filho ficou mais 
disciplinado depois que começou a parti-
cipar do projeto e agora está focado na re-
alização do sonho: ser jogador de futebol. 
“É muito melhor que ficar nas ruas. São 
muitas oportunidades de crescer que eles 
conhecem”, declara. 

O projeto, que tem mudado a vida de 
centenas de crianças, teve as atividades 

de 2012 encerradas no dia 08 de dezem-
bro, na quadra poliesportiva do clube. 
As crianças mostraram um pouco do que 
aprendem com o projeto: fizeram apre-
sentações de jazz, balé e disputaram par-
tidas de futsal. 

Na ocasião, o presidente da AABB, 
Pedro Carvalho, falou sobre a satisfação 
da Diretoria em participar do projeto, 
em parceria com o Exército e Sesi. “Nós 
vemos a transformação na vida dessas 
crianças e sabemos que muitas tiveram o 
primeiro contato com esporte e lazer com 
o projeto”, disse.  

AABB Comunidade
O projeto atende crianças em vulnera-

bilidade social da Capital e oferece aulas 

de reforço, de educação ambiental, social 
e física. Na AABB, a molecada pratica es-
portes, como futebol e voleibol, em datas 
agendadas e supervisionadas pelo Exérci-
to. A parceria é fortalecida pela Fundação 
Banco do Brasil e Fenabb – Federação 
Nacional das AABB’s, responsáveis por 
custear parte dos gastos com o projeto 
AABB Comunidade. 

Um projeto social 
= várias oportunidades para crianças 
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A AABB Palmas foi palco de mais 
uma divertida e amistosa competição: a Je-
saf – Jornada Esportiva dos Funcionários 
do Banco do Brasil, que ocorreu este ano 
no último dia 8 de dezembro. Na disputa, 
troféus e medalhas nas modalidades de vô-
lei de areia misto, futebol society e sinuca. 
Funcionários de várias cidades participaram 
do evento, como Peixe, Araguaína, Silvanó-
polis e Guaraí, além de Palmas. 

Os jogos começaram pela manhã e ter-
minaram no final da tarde, com a premia-
ção dos campeões. No vôlei de areia misto, 
a equipe campeã foi AABB Palmas, que 
ganhou por dois sets a zero, em cima da 
AABB de Peixe. A pontuação foi de 18 a 
7 e 18 a 15. 

No futebol society, os times de Palmas 
e Araguaína jogaram duas partidas acirra-
das, com uma vitória para cada lado, 7 a 6 
para Palmas e 4 a 3 para Araguaína. Dessa 
forma, o grande campeão só foi conhecido 
após a disputa por pênaltis, com sucesso do 
time do interior, por 5 gols a 4. 

Na sinuca, o título de campeão, bem 
como o de vice, ficou com os funcionários 
das agências do BB de Palmas. O vencedor 
foi Alander Camilo e em segundo ficou Síl-
vio César da Silva.  

Na premiação, o presidente da AABB 
Palmas, Pedro Carvalho, disse que em 2013 
será divulgado um calendário esportivo do 
clube para que atletas e associados possam 
se programar antecipadamente para os jo-
gos. “Estes momentos de lazer e descontra-
ção são fundamentais e devemos fazer mais 
vezes durante o ano”, completou. 

Funcionários do Banco do Brasil 
se divertem em Jornada Esportiva 
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bb Crediário natal

Os benefícios de um crediário com a 
praticidade de um cartão. Parcele suas 

compras de Natal com o Ourocard 
Crediário visa!

reCesso 
A Diretoria do clube informa a todos que devido os recessos de 
final de ano, os funcionários serão dispensados nos dias 24, 25 e 
31 de dezembro, além de 1º de janeiro de 2013.  

Férias Fitness
A partir do dia 18 de dezembro, os 
profissionais da academia estarão de 
férias coletivas. As aulas de musculação,  
e jump voltarão, com toda energia, no 
dia 07 de janeiro de 2013. 

dia das 
Crianças
Centenas de pais e 
crianças estiveram na 
AABB Palmas na data 
comemorativa. Os 
pimpolhos curtiram 
brincadeiras nas 
piscinas, além da 
distribuição de balas, 
picolés, pipocas e 
algodões doces.

KamiKaze 
interditado 
Depois de uma forte 
chuva e a queda de 
uma árvore, o kamikaze 
do clube quebrou e 
foi imediatamente 
interditado. O seguro foi 
acionado pela Diretoria 
e em breve o brinquedo 
voltará a funcionar com 
toda segurança. 


