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       AABB PAlmAs 22 
Anos
A diretoria do clube 
parabeniza a todos 
os funcionários, 
associados e 
parceiros pela 
construção de 
um clube cada dia 
melhor!!!

De conquistAs
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Expediente
Caro leitor, 

A AABB – Associação Atlética Banco do Brasil – de Palmas 

completou 22anos de criação em 2012. E é com muito orgulho 

que podemos dizer que fazemos parte desta história, que reuniu 

principalmente muitas conquistas. Vitórias que estão expostas no clube 

para todos verem e concluírem que o clube evoluiu muito nos últimos 

anos. 

Podemos citar as obras que transformaram nossa estrutura: 

hoje temos 26 quiosques individuais, uma piscina semiolímpica, 

piscina de biribol, parque aquático infantil, piscina com toboágua e 

kamikaze,quatro quadras de areia, três campos de futebol, banheiros, 

uma academia com equipamentos de ponta, sauna, parque infantil, 

duas quadras de tênis e quadra poliesportiva. As reformas também 

foram fundamentais para manter todos os atrativos em perfeito estado 

de conservação. Por isso, fizemos várias intervenções por entender que 

o associado merece sempre o melhor.

Na linha de frente do nosso serviço está nossa equipe, que também 

aumentou significativamente. Antes eram pouco mais de xx, hoje são 

xx funcionários, que são instruídos para tratar a todos, associados, 

dependentes ou convidados, com muito respeito.

Em todos esses anos de administração, a Diretoria também primou 

pela qualidade de vida da comunidade por meio da pratica esportiva. 

Foi por esse motivo que a AABB organizou, patrocinou e apoiou 

centenas de eventos. Em 2012, a administração realizou a Copa AABB 

de Futebol Society e ainda cedeu a estrutura para a Copa de Tênis, 

etapas do Circuito de Vôlei e de Futebol Society, entre tantos outros. 

Na área social, estamos realizando o projeto AABB Comunidade, 

em parceria com Fenabb – Federação Nacional das AABB’s, Exército e 

Senai –Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, dando esperança 

para 200 crianças que vivem em vulnerabilidade 

social.  Este ano, estamos construindo 

o refeitório para as crianças comerem 

enquanto estiverem no clube. 

Assim é a AABB Palmas com 22 anos 

de idade. Esperamos que ela cresça muito 

mais e continue correspondendo a todos os 

anseios dos nossos associados. Parabéns 

a todos que fazem da AABB a melhor 

opção de lazer na Capital!

 
Pedro Carvalho Martins

Presidente

Editorial

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

SEDE: ALC-SO 34 LOTE 12 S/Nº SETOR DE CLUBES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – Maio de 2012

ATIVo SAlDo ATuAl PASSIVo SAlDo ATuAl

CIRCULANTE DISPONÍVEL 238.696,49 CIRCULANTE/EXIG LONGO PRAZO 248.118,58

BANCO DO BRASIL 466,84 EMPRÉSTIMO FENABB 248.118,58

CRÉDITOS DIVERSOS PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.182.043,34

PATRIMÔNIO SOCIAL 2.350.179,12

ALMOXARIFADO 3.270,93 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 831.864,22

ATIVO PERMAMENTE 2.690.502,15

IMÓVEIS 2.412.410,74

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 75.947,57

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 196.865,50

VEÍCULOS 38.300,00

TOTAL DO ATIVO 2.690.502,15 TOTAL DO PASSIVO 2.933.924,76

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS- DE 1º A 31 DE MAIO DE 2012
RECEITAS 127.158,91 DESPESAS 87.365,53

MENSALIDADES 126.549,89 DESPESAS C/ PESSOAL 45.066,10

SÓCIO EFETIVO 126.549,89 DESPESAS GERAIS 39.777,55

DESPESAS SOCIAIS E ESPORTIVAS 2.421,88

PEDRO CARVALHO
PRESIDENTE
CONTADOR

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

As aulas de jump estão fazendo mui-
to sucesso na academia do clube e estão 
sempre lotadas. O professor responsável 
pela atividade na AABB Fitness, Tairone 
Sirqueira, explica que o exercício queima 
de 700 a 800 calorias, a cada uma hora, 
dependendo da intensidade.  “Pesquisas 
mostram que o jump tem um gasto enér-
gico 60% maior que uma caminhada”, co-
mentou o professor. 

Além disso, outro benefício, que as 
mulheres adoram, é que o jump provoca 
uma reação no sistema linfático, semel-
hante à drenagem, reduzindo assim as tão 

famosas e detestadas celulites. 
Esta pode ser a causa da maio-
ria dos participantes das aulas 
serem do sexo feminino. 

O exercício também enri-
jece e fortalece os músculos. 
“Muitas pessoas pensam que o jump cau-
sa danos à coluna e às articulações, mas 
isso não acontece porque o minitrampo-
lim utilizado absorve 87% do impacto”, 
conta Sirqueira, acrescentando que se a 
pessoa não tiver nenhuma restrição, como 
dores na coluna e joelho, a atividade não 
prejudicará a saúde do praticante.   

Jump movimenta o  
corpo e agita AABB Fitness

   horários dAs AulAs

TERÇAS E QUINTAS

19h às 20h
QUARTAS

8h às 9h
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AABB Palmas  
Consolidando o desenvolvimento
Nestes seis primeiros meses de 2012, fizemos muitas 
atividades e iniciamos importantes obras no clube. A 
intenção é manter o ritmo de crescimento sempre acelerado, 

deixando sólido o desenvolvimento da melhor opção de 
lazer em Palmas. Nosso foco é atender sempre melhor nosso 
associado e claro, conquistar novos parceiros. 

PArquE AquáTICo TEMáTICo
A obra da Piscina Temática da AABB Palmas, que terá mais de 500 metros quadrados de área, segue conforme o previsto. A 
previsão para conclusão é de seis meses e a novidade promete agradar crianças, jovens e adultos. A nova atração do clube 
terá várias profundidades e contará com passarelas, cascata e vários pequenos quiosques para os associados relaxarem sob a 
sombra. Que delícia!

ConVITES 
Desde o início do ano, que a Diretoria 
do clube aumentou o número de 
convites de cinco para 12 convites 
gratuitos por ano, além dos 20 na 
data de aniversário do associado ou 
dependente. Ao todo, o associado agora 
tem direito a convidar 32 pessoas para 
visitar o clube por ano. Ultrapassada 
essa cota, o ingresso custa R$ 15 por 
pessoa. 

quADrA 
PolIESPorTIVA
No dia 05 de maio, 
foi inaugurada 
oficialmente 
a Quadra 
Poliesportiva Dr. 
Marcos Vinícius 
Jacinto, em tributo 
ao médico e 
membro do clube, 
falecido em 2011. 
A Copa de Futebol 
Society também 
recebeu o nome 
do associado. 
Familiares do 
homenageado 
estiveram 
presentes na 
solenidade, 
receberam uma 
placa e o carinho 
dos presentes. 

CAMPEonATo DE VôlEI
A equipe masculina de vôlei da AABB 
Palmas levou o título do Campeonato 
Estadual (2ª divisão), realizado no 
começo de maio, no clube. Em 
segundo lugar ficou o time do Itpac 
de Araguaína, que perdeu por 3 sets 
a 1. Com a vitória, campeã e vice irão 
se juntar a outras quatro equipes 
classificadas que disputarão uma vaga 
na Liga Nacional de 2013. O time da 
AABB Master Palmas ficou em terceiro, 
por classificação.

CoPA Dr. MArCoS VIníCIuS jACInTo
O campeonato agitou o clube no mês de maio e 
junho e os jogos ocorreram sempre aos sábados. 
Já a final aconteceu no domingo, dia 17 de 
junho, e consagrou campeões os times A na 
categoria adulto, que ganhou de 7 a 3 do time C, 
e na categoria master o time B, que ganhou nos 
pênaltis contra o time C.  

SEM rESPonSA
Aos sábados, 
enquanto rolavam 
os jogos da Copa 
de Futebol Society, 
os associados que 
estiveram presentes 
no clube curtiram 
o som da banda 
Sem Responsa. 
Momentos de 
descontração e 
brincadeiras, com 
muito samba e 
pagode no pé.

ACADEMIA DE CArA noVA

Uma das melhores estruturas de academia da cidade, está de cara 
nova. A AABB Fitness recebeu novos adereços: as janelas foram 
adesivadas para proteger os adeptos do sol e ainda dar aquele ânimo 
aos malhadores com imagens de corpos esbeltos em ação com os 
equipamentos de musculação. O resultado visual ficou lindo!

FEIrão Do AuToMóVEl é SuCESSo
Nos dias 15, 16 e 17 de junho, a AABB sediou o 
1º Feirão do Automóvel do Banco do Brasil. O 
evento reuniu várias concessionárias e empresas 
de automóveis zeros. Os financiamentos liberados 
no local pelo BB, tiveram juros a partir de 0,77%, 
descontos super especiais, sorteio de prêmios e 
adesão grátis ao clube. O evento foi um grande 
sucesso e teve milhões em propostas.

AABB CoMunIDADE
A construção do refeitório 
das crianças da AABB 
Comunidade já está em fase 
de finalização. Assim que 
concluído, os participantes do 
projeto social desenvolvido 
em parceria com o Exército e 
Sesi, poderão fazer suas refeições enquanto estiverem no clube. Cerca 
de 200 crianças em vulnerabilidade social são atendidas pelo projeto 
que garante reforço escolar, educação ambiental, esportiva, e claro, 
muito lazer para a molecada. 

III ETAPA Do CIrCuITo nACIonAl DE 7 SoCIETy 
O clube sediou no dia 22 de junho, a III Etapa do Circuito Nacional de 
Futebol 7 Society. O time AABB/Auto Escola Tavares ficou em primeiro, 
Ferpam em segundo lugar e Mato Grosso do Sul em terceiro. Ao todo, 
são oito fases e a próxima será realizada na primeira quinzena de 
agosto em Recife – PE. 
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FESTA JUNINA DO BANCO DO BRASIL
Os funcionários do Banco do Brasil se reuniram dia 30 de junho para fazer uma linda festa junina. Confira quem passou por lá!



AABB
Informe

8
VITRINEA

BANCO DO BRASILABB
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA

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.

MãEzonAS
DATAS 

COMEMORATIVAS SÃO 
SEMPRE LEMBRADAS 

COM CARINhO 
PELA PRESIDêNCIA 
DO CLUBE. NO DIA 

DAS MÃES, ELAS 
RECEBERAM TODA 

NOSSA ADMIRAÇÃO. 
PARABÉNS!

O CLUBE FICA COMUMENTE LOTADO EM 
DIAS DE SOL E CALOR. QUEM SEMPRE 
ESTÁ PRESENTE NÃO SE ARREPENDE 
JAMAIS. CONFIRA QUEM ESTEVE POR LÁ 
RECENTEMENTE!

Jesab 2012 
será em 
Araguaína no 
mês de agosto
Os atletas das AABB’s do 
Tocantins podem ir se 
preparando. A Jesab – Jornada 
Estadual das AABB’s 2012 
será realizada em agosto no 
município de Araguaína, a 400 
km da Capital. Também ficou 
acertado que serão cobrados 
dos inscritos, comprovação da 
adesão e pagamento regular 
das mensalidades. A intenção é 
evitar maiores transtornos.
A decisão foi tomada durante 
reunião do Cesabb – Conselho 
Estadual das AABB’s – 
Associações Atléticas Banco do 
Brasil, na sede da AABB Palmas, 
no dia 14 de abril. O encontro 
contou com a presença do 
vice-presidente do Conselho 
Administrativo da Fenabb – 
Federação Nacional das AABB’s, 
Carlos Alberto de Sousa, que 
apresentou palestras sobre as 
ações da Fenabb e o Fórum 
Nacional das AABB’s.


