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Pacote Bônus Celular
Agora no Banco do Brasil você tem um Pacote de Serviços onde, além 

de ter a disposição diversos serviços financeiros, você recebe o valor 

pago de sua tarifa mensal do pacote contratado integralmente em 

Bônus para o seu celular. Vá à sua agência BB e confira os benefícios 

dessa nova promoção!

Fique linda e 
gaste pouco!
A nossa competente fisioterapeuta 

Edileuza Carvalho está com uma 

promoção que promete bombar. As 

massagens estéticas, antiestresse, 

relaxante, shiatsu, reflexologia e ainda a 

drenagem linfática estão com 50% de 

desconto para sócios e não-sócios. O 

pacote com dez sessões fica R$ 350, valor 

que pode ser dividido em até três vezes 

no cartão visa. Venha conferir!

A FAMÍLIA DIANA, 
GUSTAVO E RONALDO

KÁTIA ACOMPANHADA DA AMIGA 
LISS E DAS FOFAS LAURA E SAMARA. 

EQUIPE FEMININA E TÉCNICO DE VOLEIBOL DA AABB PALMAS, QUE ASSIM COMO 
OUTROS ATLETAS, FIZERAM BONITO EM 2010. PARABÉNS!

JOSÉ GUIMARÃES NETO, MARIA MOURA, ALISSON GUSTAVO, 

LEDA E EDIVALDO MOURA (ESQ P/DIREITA) CURTIRAM FINAL DE 

SEMANA ENSOLARADO NO CLUBE.

AABB
Informe

PALMAS, ABRIL DE 2011 - ANO 2 - Nº 10
www.aabbpalmas.com.br

Parabéns, aabbeanos!
Associados, funcionários e colaboradores fazem o melhor clube da cidade.
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Expediente

Há 24 anos trabalho no Banco do Brasil. Atuei em várias cidades 
do Tocantins dentre elas Colinas, Araguaína e desde 2002 em 
Palmas. Aqui como de costume, logo me envolvi nas atividades 
da Associação Atlética Banco do Brasil, participando e querendo 
contribuir para o desenvolvimento do clube. O que vi na época 
em que cheguei em Palmas, e quando assumi a vice-presidência 
de esportes, é de longe, bem diferente do que podemos constatar 
hoje.

A AABB, entre outras coisas, não tinha cerca para proteger a área 
do clube, faltava calçamento para facilitar a mobilidade das pessoas, 
e também não havia secretaria, nem sequer computadores, e com 
isso o controle dos associados era muito deficiente. A estrutura de 
lazer encontrada (piscinas, parque aquático infantil, salão de festa e 
quadra poliesportiva) também precisava ser reformada, já que com 
o sol forte e o tempo, estava deteriorada. 

Já na presidência do clube, tratamos de colocar a casa em 
ordem: reformamos a piscina semiolímpica, trocando o vinil por 
cerâmica; construímos a portaria com secretaria informatizada; 
melhoramos o salão de festas; fizemos adequações nos vestiários 
e banheiros; firmamos parceria com o Boka para o serviço do Bar e 
Restaurante. Além disso, construímos os quiosques individuais, o 
campo de futebol oficial, as quadras de areia, as quadras de tênis, a 
academia de ginástica, a sauna, a quadra poliesportiva coberta. 

Todo esse crescimento é sentido e refletido nos números: antes, 
eram pouco mais de 400 associados, hoje são cerca de três mil 
pessoas que confiam e investem na AABB. Membros que fazem do 
clube um dos melhores da cidade, quiçá do Tocantins, com uma 
estrutura de esportes e lazer que atende desde crianças a idosos. 
Para 2011, fechamos parceria com o Exército e com o Sesi e faremos 
um bonito trabalho com crianças carentes de 7 a 17 anos, que 
participarão de atividades esportivas, cidadania, saúde e reforço 

escolar.
A diretoria do clube se orgulha 

da história da AABB Palmas , que 
começou com os primeiros fundadores, 
funcionários do banco pioneiros e colegas 
que também foram presidentes. Nestes 

21 anos de existência comemoramos tudo 
o que já foi feito e ainda o que há por vir. 

Parabéns a todos, associados, parceiros 
e funcionários que constroem, junto 

conosco, a Associação Atlética 
Banco do Brasil

 
Pedro Carvalho Martins

Presidente

Editorial
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Prestação de contas aos membros 
Para selar os 21 anos do clube, a 

diretoria irá disponibilizar todos os 
meses os balancetes, detalhando as 
receitas e as despesas da Associação. Os 

documentos serão publicados no site da 
AABB, aabbpalmas.com.br., para que os 
associados interessados acompanhem 
os gastos e investimentos feitos pela 

diretoria. Além disso, a cada edição do 
informativo, alguns balancetes serão 
apresentados, como o de janeiro de 2011, 
descrito abaixo:

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – PALMAS

CNPJ.: 00126354000-187

SEDE: ALC-SO 34 LOTE 12 S/Nº SETOR DE CLUBES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – JANEIRO DE 2011

ATIVO SALDO ATUAL PASSIVO SALDO ATUAL

CIRCULANTE DISPONÍVEL 51.817,44 CIRCULANTE/EXIG LONGO PRAZO 58.328,55

BANCO DO BRASIL 51.817,44 EMPRÉSTIMO FENABB 58.328,55

CREDORES POR ADIANTAMENTO 58.328,55

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 635,19

CRÉDITOS DIVERSOS 250,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.502.227,86

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.502.227,86

ALMOXARIFADO 3.270,93 RESULTADO ACUMULADO 847.951,26

ATIVO PERMAMENTE 2.295.641,89

IMÓVEIS 1.362.438,21

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 221.800,31

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 305,49

TÍTULOS E DIREITOS 1.070,00

IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 710.027,88

TOTAL DO ATIVO 2.351.365,45 TOTAL DO PASSIVO 2.291.850,57

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2011.

RECEITAS 113.959,66 DEPESAS 54.444,78

MENSALIDADES 113.959,66 DESPESAS C/ PESSOAL 20.919,48

SÓCIO EFETIVO 113.959,66 ENCARGOS SOCIAIS 7.856,80

MATERIAL DE CONSUMO 4.979,22

OUTRAS DESPESAS 17.809,10

DESPESAS SOCIAIS 2.000,00

DESPESAS ESPORTIVAS 880,18

PEDRO CARVALHO
PRESIDENTE

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

CONTADOR
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Construções e reformas para 2011 

AABB libera espaços para divulgação

Depois de um ano de muito movimento 
na área de construções, a diretoria não 
para e já tem em mente novos projetos de 
melhoria da estrutura para 2011. No centro 
das ideias está a reforma do quiosque 
próximo ao Parque Aquático Infantil que 
será mais uma boa opção para os associados 
na área de bebidas e alimentos. O novo 
quiosque será administrado pelo clube e 
gerará cerca de cinco novos empregos. “O 
objetivo é dar mais uma opção de escolha 
para os associados dentro do clube, com 

pratos de aperitivos e bebidas. Os preços 
serão bem competitivos”, explicou o vice-
presidente, Luís Benvindo. 

Outra novidade é a construção do 
quiosque próximo às quadras de tênis, com 
vestiários e banheiros para os atletas. “O 
banheiro mais próximo fica razoavelmente 
longe das quadras de saibro. Queremos 
dar mais suporte para quem pratica o 
esporte no clube”, garantiu o presidente, 
Pedro Carvalho, acrescentando que depois 
serão construídos banheiros e vestiários, 

masculino e feminino, próximos à quadra 
poliesportiva coberta. 

Na área de melhoria também está 
orçada e autorizada a revitalização das 
placas informativas dentro do clube. Todo o 
material em lona será trocado e as placas de 
ferro passarão por reforma e pintura. Além 
disso, está em fase de aprovação com  a 
Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito 
e Transporte- o projeto para instalação de 
placas de trânsito, indicando corretamente 
o caminho para se chegar ao clube.   

Um movimento grande: cerca de duas 
mil pessoas transitam pela AABB todos os 
finais de semana. Dessa forma, a publicidade 
direcionada a este público, que tem boa 
condição financeira e é ávido por qualidade de 
vida, é uma excelente oportunidade dentro do 
clube. A diretoria está disponibilizando cerca 
de 100 placas, de 0,80 x 2,00 metros, nas áreas 
do estacionamento e próximas às piscinas. 

A duração da publicidade será de 18 
meses e o valor é de R$ 600,00, dividido em 
quatro vezes.  Os empresários interessados 
em divulgar sua marca e serviços devem ligar 
no 8407-7154/9222-9222 e 9954-7476 (TIM) e 
tratar com o Senhor Amorim. Não perca essa 
chance!
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Um clube de 
braços abertos 
para receber 

A AABB – Associação Atlética Banco do 
Brasil - cresceu muito nestes 21 anos. No 
primeiro ano de criação, eram pouco mais de 
400 associados. Atualmente são mais de três 
mil pessoas e a política de adesão, adotada 
pela diretoria e que traz bons descontos, 
continua fazendo o quadro da AABB aumentar 
significamente.   

A adesão, que já custou R$1.800, está há 

mais de um ano em preço promocional de 
R$ 900. Valor que ainda pode ser dividido 
em até seis vezes. O contrato de adesão deve 
ser assinado na secretaria do clube ou com 
um dos vendedores autorizados. A partir da 
segunda parcela da adesão, fica autorizado o 
débito em conta corrente do Banco do Brasil 
no valor de R$ 41 (plano individual/solteiro) e 
R$ 55 (plano família). Universitários também 

pagam R$ 41. 
Com a adesão, o associado fica liberado 

para utilizar toda a estrutura do clube, como 
os quiosques para churrasco, campos de 
futebol e quadra coberta poliesportiva, além 
das piscinas e brinquedos. Na academia, 
os associados da AABB recebem desconto 
para malhar com instrutores preparados e os 
melhores equipamentos da cidade.
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A diretoria do clube, entendendo 
a importância de estimular a prática 
esportiva na Capital, noTocantins, e quiçá 
na região Norte do País, está preparando 
uma série de eventos esportivos para o 
ano de 2011. Na ponta da lista está a I 
Copa AABB de Voleibol, que será realizada 
entre os dias 21 e 24 de abril, na mais 
nova construção do clube, a quadra 
poliesportiva coberta.  A proposta é que 
participem equipes de voleibol dos estados 
do Tocantins, Pará, Maranhão e Goiás nas 
categorias masculino e feminino. 

Na veia esportiva, e também social e 
ambiental, o clube já garantiu apoio à nova 
edição do Circuito Tocantinense de Enduro a 
Pé – 2011, organizado pela empresa 40º no 
Cerrado. A etapa será realizada no próximo dia 
10 de abril no entorno da praia da Graciosa e 
o clube servirá de ponto de largada e chegada 
dos competidores. 

Para os próximos meses,  a diretoria 
da AABB pretende dar continuidade aos 
eventos esportivos já realizados pelo clube 
e que mostraram ser sucesso. Exemplo 
disso é o Circuito AABB de Vôlei de Areia, 

um dos poucos campeonatos realizados 
no Tocantins e que tem a participação de 
campeões consagrados nas areias estaduais 
e até naiconais. “Sabemos da importância 
desses eventos para os atletas que muitas 
vezes não têm aonde colocar em prática 
toda sua técnica. Queremos apoiar e 
desenvolver novos campeonatos como 
esse”, disse o presidente da AABB, Pedro 
Carvalho. 

CULTURAIS
A presidência também quer 

intensificar os eventos sociais 
organizados e apoiados pela AABB. 
Prova disso é que foram realizados esse 
ano, mais uma edição do Reveillon da 
AABB na praia da Graciosa e o primeiro 
Baile de Máscaras do clube. Os dois 
eventos foram sucesso de público, onde 
participaram não somente associados, 
mas comunidade em geral. “Queremos 
cada dia mais melhorar a qualidade dos 
eventos, ganhando novos parceiros e 
reforçando nosso relacionamento com os 
associados”, explicou o presidente. 

Eventos: AABB com a bola cheia e toda prosa



PISCINA SEMIOLÍMPICA - Com 25 metros de 

comprimento, a piscina semiolímpica é uma atração a 

parte para aqueles que não dispensam praticar esporte 

sem impacto. Liberada para todos os associados nos 

horários de funcionamento do clube, lá também são 

realizadas as aulas de natação e hidroginástica com o 

professor Cleiton Paixão. Os horários são variados e 

vão das 17h até 21h. 

CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY E OFICIAL - Ao todo são 

três campos que movimentam o clube aos finais de semana. Às 

terças e quintas, às 19h, e domingos, às 8h da manhã, os jogos 

são livres. Basta o associado chegar um pouco mais cedo para se 

inscrever na partida e curtir o esporte que enlouquece multidões 

no Brasil. 
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AABB: 21 anos levando qualidade de vida a você
N estes 21 anos de existência, a AABB tem muito 

que comemorar. É preciso festejar principalmente 
o crescimento do clube, que se deu em âmbito 

estrutural e isso refletiu no número de associados, pessoas que 
buscam lazer, esporte e muita qualidade de vida. Para atender 
todas essas necessidades latentes, a diretoria investiu pesado em 

infraestrutura. Segundo o presidente da AABB, Pedro Carvalho, 
é uma satisfação participar do crescimento da AABB vendo-a 
cada dia mais se consolidar como o melhor clube da Capital. 
“Temos muitas opções de lazer e esporte num ambiente familiar 
e totalmente seguro. Ainda podemos crescer muito mais, realizar 
muitas outras atividades e vamos investir nisso”, comentou.

AABB FITNESS - A academia é uma grande novidade do clube. Inaugurada em setembro de 2010, a construção tem 700 metros 

quadrados e tem sala de avaliação e vestiários. Os equipamentos foram adquiridos em empresas renomadas e são de primeira 

linha, que fazem da AABB Fitness uma das mais bem equipadas da Capital. Os instrutores também fazem parte do sucesso do 

empreendimento, que tem preços bem competitivos e super descontos para os membros do clube. Atualmente, cerca de 300 

pessoas malham no local, das 6 às 10h, e das 16 às 22h. 

SAUNA  - Uma das poucas saunas de Palmas, a da 

AABB é aberta somente para os associados. Basta 

estar com a situação cadastral em dia no clube para 

desfrutar de momentos de relaxamento. O horário de 

funcionamento é de segunda a sexta das 19 às 21h e 

nos finais de semana e feriados das 8 às 18h.

PARQUE AQUÁTICO 
INFANTIL - As piscinas e 

brinquedos que fazem parte 

do Parque Aquático Infantil 

foram reformados em 2010 para 

garantir maior segurança às 

crianças. Pastilhas e uma pintura 

especial foram colocadas nos 

brinquedos e rampas dando 

ainda mais beleza ao local, que 

é aberto para crianças de até 12 

anos de idade. 

TOBOÁGUA E KAMIKAZE - Duas maravilhosas 

diversões para crianças, adolescentes e até adultos, o 

toboágua e o kamikaze são opções para quem gosta 

de adrenalina correndo nas veias. O toboágua tem 56 

metros lineares e o kamikaze 17 metros e para garantir 

segurança só participam da brincadeira crianças 

maiores de oito anos. Uma deliciosa decida rápida para 

um mergulho sensacional na piscina.  
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QUADRAS DE AREIA - As 

quadras de areia são os locais 

preferidos dos apaixonados por 

vôlei e futvolei. São nas quatro 

quadras, que tem iluminação 

especial com grandes refletores, 

que o clube organiza campeonatos 

regionais e estaduais. Elas também 

são palco dos treinos de atletas, 

que disputam e levam o nome do 

Tocantins para longe.

QUADRAS DE PETECA E SALA DE JOGOS - Um pedido 

antigo dos associados, as quadras de peteca foram construídas 

na antiga quadra poliesportiva, que foi reformada e equipada. 

A sala de jogos também passou por reforma e recebeu novas 

mesas.   

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - Para proteger os atletas 

do sol e da chuva, a AABB construiu em 2010 a quadra poliesportiva 

coberta, com piso e iluminação especial para jogos noturnos. A 

quadra já foi palco de jogos importantes de duas jornadas das 

AABB’s e sediará a I Copa AABB de Voleibol, entre muitas outras 

competições. 

QUADRAS DE SAIBRO PARA TÊNIS - As duas quadras de 

saibro para a prática do tênis foram entregues aos atletas da 

AABB também em 2010, incentivando o esporte que cresce na 

região Norte do País. 

QUIOSQUES INDIVIDUAIS - Reunir a família e amigos em volta 

de uma mesa farta em um ambiente tranquilo e familiar. São assim 

os finais de semana nos 17 quiosques individuais da AABB, que 

são reservados aos membros de forma fácil, prática e sem custos 

adicionais. Basta o interessado ligar na secretaria do clube e agendar 

com a Gil. Depois é só chegar antes das 10h para garantir a vaga, 

assar carne gostosa e aproveitar a vida. 

SALÃO SOCIAL E QUIOSQUE GG - Para quem curte festas 

maiores, o clube também oferece o quiosque GG e o salão social, 

que podem ser alugados com desconto para os associados. 

SALA DE MASSAGEM E FISIO - A fisioterapeuta Edileuza 

Carvalho oferece serviços excelentes voltados para a saúde e 

estética corporal e facial. A sala de massagem e fisioterapia fica 

no prédio da AABB Fitness. Drenagem linfática, terapêutica, 

shiatsu, reflexologia, antiestresse e quick massagem são alguns 

dos serviços.

SECRETARIA INFORMATIZADA - A secretaria 

informatizada e o atendimento carinhoso da Gil 

também fazem sucesso no clube. Tudo é bem 

arrumadinho e o software utilizado facilita o 

acesso ao cadastro dos associados.

É Festaaaaa!
Para comemorar tantas 

conquistas alcançadas nestes 21 
anos, a AABB prepara uma festa em 
grande estilo no dia 9 de abril. O dia 
começa com várias competições 
esportivas, ratificando o objetivo 
principal da Associação, que é 
estimular a qualidade de vida 
dos associados. Já estão abertas 
as inscrições para os jogos de 
futebol society (masculino), vôlei 
4x4 (misto) para funcionários do 
BB e depedentes, jogos de sinuca, 
futvôlei e vôlei de areia (feminino).  
As inscrições podem ser realizadas 
gratuitamente na secretaria do 
clube. 

De acordo com o presidente da 
AABB, Pedro Carvalho, os campeões 
das modalidades participarão de 
uma confraternização com bebidas 
por conta, patrocinadas por um 
parceiro do clube. “Queremos 
comemorar os 21 anos da AABB 
e confraternizar com todos 
os associados, comunitários e 
funcionários do banco. Aguardamos 
a presença de todos”, disse o 
presidente. 

Os jogos terminarão até às 
13h e logo depois a festa continua 
com shows de artitas  regionais 
no salão de festas do clube. A 
animação segue até o final da tarde, 
comandada pelo talentoso cantor 
Nelson Júnior e pela dupla Paulo 
Freire e Luciano. 


