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apresentações de  dança e ginástica 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Presidente – Luis Benvindo de Oliveira

Vice-presidente – Cláudio Marques de 
Almeida

Suplente do vice-presid.Adm.                         
– Antenor Batista Rosa

Vice-presidente Financeiro – Regina           
Maria Castilho

Suplente – Luis Eduardo Rodrigues       
Macedo

Vice-presidente Esportes – Tayrone 
Ciqueira Cardoso

Suplente – Vilson de Aguiar Santos

Vice-presidente de Aposentados – Adão   
de Jezus A. Ferreira

Suplente – Valdemar do Carmo Pereira

Vice-presidente Social –  Ítalo Marcel  
Costa Conceição

Suplente – Alexandre Costa Barros

Coordenador de Esportes - Marcos          
Mateus de Sousa

Diretor de Badminton, Pelágio Nobre 

Diretor de Biribol, Hélio Ferreira Borges

Diretor de Futebol Master, Cleiber      
Abudd

Diretor de Futevôlei, Clay Regazzoni           
C. Da Silva

Diretor de Vôlei de Quadra, Jean          
Camargo

Diretor de Vôlei de Praia, Alexandre     
Costa Barros

Diretor de Truco, Estevão Cosmo              
Vieira

Diretor de Tênis De Quadra, Marcelo 
Caetano

Diretor de Sinuca, Luiz Alberto               
Bianchini

CONSELHO FISCAL

Titular -   Luis Carlos Ferreira                
Dos Santos 

Suplente -  Rosangela Guimaraes         
Labre Tavares

Titular - João Adalto Moraes Ribei-
ro 

Suplente -  Maurício Ferreira Da         
Silva

CONSELHO DELIBERATIVO

Adolfo U-Tan Gomes de Brito

Tarciso José de Souza

João Batista Mariano de Brito

Oziel Pereira dos Santos

Clay Regazzoni C. da Silva

Cleiber Alves Abudd

Dimas Magalhães Neto

Hélvio Neves Mangabeira

Valdir José de Souza

Edson Carlos de Moraes

Marcelo Walace de Lima

Onildo Mendes Brito

Job Cunha Neto

Michele Lobo Castilho

Julimar Alves da Rocha

Pelágio Nobre Caetano da Costa

Saldanha Dias Valadares Neto

Jonilson Matos Rodrigues

Suplentes

João Petrônio Abreu Pereira

Crispim Batista Filho

Seliomar Mendes Tavares

Renato Beserra dos Reis

Raimundo Coelho e Silva Neto

Marcelo Aguiar Inocente

Informativo AABB Palmas 

Maio de 2019/ Tiragem: mil exem-
plares

Jornalista responsável: Andressa 
Figueiredo MTB DRT 266

Diagramação, textos e fotos: An-
dressa Figueiredo

Endereço: ALC SO 34 Alameda 30 
Lote 12 - Setor de Clubes - Palmas 
- TO

Site: palmasto.aabb.com.br

E-mail: aabbpalmas@hotmail.
com 

Face: @AABBDePalmasTo 

Instagran: @aabbpalmas

Twitter: @AABBPalmas

Telefone - 3215-8209 

Gil Muniz (gerente administra-
tiva)- 99980-7900

Vinícius Freire -99208-1955
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AABB Comunidade é aberto com 
música, dança e ginástica rítmica

Vice-presidente prestigia troca de comandante do 
22º Batalhão de Infantaria do Exército

O vice-presidente Administrativo da AABB Palmas, Cláudio Marques, 
prestigiou a Solenidade de Passagem de Comando do 22º Batalhão de 
Infantaria do Exército, parceiro da AABB Palmas no projeto Profesp – 
Projeto Força no Esporte. Agora, o Batalhão segue sob o comando do 
Tenente-coronel Carlos Gabriel Brusch Nascimento.

Música, dança e ginástica rítmica 
foram os destaques da solenidade 
de abertura do Programa Inte-
gração AABB Comunidade, que 
atende cerca de 100 crianças em 
vulnerabilidade social da Escola 
Mestre 
Pacífi co 
(409 Norte). 
A soleni-
dade de 
abertura 
da etapa 
2019 do 
Programa 

Clube e AGRPmw abrem escola
de iniciação de Ginástica 

A AABB – Associação Atlética Banco do Brasil de Palmas está apoaindo 
a AGRPmw - Associação de Ginástica Rítmica de Palmas e fechou parce-
ria, disponibilizando local para os treinamentos e para o funcionamento 
da escola de iniciação de Ginástica Rítmica. 
O termo de parceria foi assinado no dia 16 
de janeiro, pelo presidente do clube Luis 
Benvindo de Oliveira e pela presidente da 
AGRPmw Erlaene Tedesco Emílio. As aulas 
de iniciação são para as dependentes de 
associados do clube (R$ 70) e também para 
comunidade (R$ 100), com idade entre de 
05 e 14 anos. 

Para Erlaene, a parceria irá fortalecer ainda 
mais o esporte olímpico na Capital, abrindo possibilidade para que 

aconteceu no dia 16 de abril, no 
salão social da AABB Palmas, e 
emocionou todos os presentes com 
o entusiasmo e talento das crianças. 
Representantes da Polícia Militar, 
Prefeitura e Superintendência do 
Banco do Brasil prestigiaram o 
evento, que foi encerrado com um 

novos talentos sejam descobertos e treinados. “Nossas atletas estão 
competindo em torneios regionais e nacionais e os resultados são 
surpreendentes. Estamos muito felizes com a parceria com o clube”, 

disse a representante e mãe de ginasta.

Além das dependentes de associados e 
comunidade, a Escola de Ginastas também 
irá ensinar crianças carentes já atendidas 
pelo clube no projeto AABB Comunidade. 
A AGRPmw também atende estudantes de 
escolas públicas, em parceria com a Secre-
taria de Educação de Palmas. Nestes casos, 
as aulas são totalmente gratuitas.Saiba os 
horários das aulas de iniciação de ginástica 

rítmica no site palmasto.aabb.com.br.

Venha praticar 
esportes na AABB!

- Biribol
- Badminton
- Beach Tennis
- Funcional na Areia
- Futebol de Campo
- Futebol para crianças
- Futevôlei
- Ginástica Rítmica (crianças)
- Hidroginástica
- Jump
- Musculação
- Natação
- Pilates
- Tênis de Mesa 
- Tênis de quadra (saibro)
- Voleibol Masculino e Feminino
- Vôlei para crianças 

JAN
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Clube agora tem atividades exclusivas para 
aposentados 

O clube agora tem vice-presidência de Aposentados e os respon-
sáveis Adão de Jezus e Valdemar Pereira, assim como Benvindo, se 
reuniram com aposentados, no salão do clube. Dentre as novi-
dades apresentadas durante a reunião, as atividades físicas exclusi-
vas, como natação, vôlei de quadra e futebol society deixaram os 
participantes animados.  

Novas quadras e super quiosque 
de tênis são inaugurados

FIQUE POR DENTRO

Um Torneio Interno e uma grande con-
fraternização marcaram a entrega das 
duas novas quadras de tênis e do super 
quiosque. O evento aconteceu no dia 24 
de fevereiro, e contou com a participação 
de vários atletas, do presidente do clube 
Luis Benvindo e de membros da diretoria.  
Agora o clube conta com quatro quadras 
de saibro para uso exclusivo dos associa-
dos, que devem se organizar para jogo 
por ordem de chegada. O quiosque do 
tênis conta com churrasqueira, banheiros 
masculino e feminino, e  lavabo.

Na hora da premiação, houve também 

homenagem ao presidente Luis Benvindo 
pelas melhorias e benfeitorias realizadas. 
“Conseguimos mostrar como o tênis cres-
ceu no clube e como precisávamos de mais 
estrutura”, disse o diretor de tênis, Marcelo 
Caetano, que chamou os dois últimos presi-
dentes da Federação Tocantinense de Tênis, 
Rainer e Wanteildo, e o atual presidente 
Wilton, para entregar a placa de agradeci-
mento à Benvindo.

“Fico muito muito agradecido pela lem-
brança. É muito gratifi cante ver um grupo 
tão organizado e coeso, dentro do clube, 
praticando esporte e fortalecendo o tênis 

no Estado”, comentou, acrescentando que logo após o 
fi m do período de chuvas, duas das quatro quadras serão 
cobertas, facilitando ainda mais a prática nos horários de 
sol mais quente ou ainda sob chuva. 

SINUCA 

Alander sagrou-se campeão da III Copa de 
Sinuca da AABB Palmas, que aconteceu nos 
dias 16 e 17 de março, na sala de jogos do 
clube. Em segundo lugar fi cou Gilmar e em 
terceiro Renato, que disputou a colocação 
com Márcio. #sãoferas

4x4 DE VOLEIBOL

O time Master do clube levou a melhor no 
primeiro Torneio 4×4 de Voleibol de 2019 
da AABB Palmas, que ocorrreu no dia 16 de 
fevereiro, na quadra poliesportiva, e contou 
com a participação de nove times femininos e 
oito masculinos. #jogammuito

É PENTA 

O time de vôlei feminino adulto tornou-se 
pentacampeão do Campeonato Estadual de 
Vôlei, nos dias 16 e 17 de março, na quadra do 
Colégio Darcy Ribeiro, localizado na quadra 
904 Sul. O time ainda levou medalhas de 
melhor líbero (Júlia Lenharo), melhor bloqueio 
(Lessy Cassimiro) e melhor levantadora (Na-
yara Cassimiro). #representatividade

ABR
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Quadra ganhará piso 
novo e prédio com salas

Quatro salas para dança, artes marciais e balé, 
além de dois vestiários e banheiros, formam 
o complexo esportivo da quadra poliesportiva 
coberta do clube. A obra do prédio tem dois pavi-
mentos e está em construção, sendo a mais nova 

construção da AABB Palmas.

Segundo o presidente Luis Benvindo de Oliveira, 
o prédio vai atender diversos esportes e  ativi-
dades do clube, ampliando as possibilidades 
esportivas. “Será um espaço reservado e amplo 
e nele poderemos ter aulas de dança, artes 
marciais, balé. Era uma necessidade do clube e a 
Diretoria está atendendo com muita satisfação”, 
disse o presidente.  

O prédio tem aproximadamente 180 metros 
quadrados de área construída e deve ser en-
tregue até o mês de julho. Assim que fi nalizar, 
será trocado o piso da quadra indoor, dando 
ainda mais segurança e conforto aos atletas. 

Abertas inscrições para Copa América 45+

O maior campeonato master do Brasil, a Copa América AABB 
45+ vem aí e os interessados já podem se inscrever com o di-
retor de futebol master Cleiber Abudd (Kareka) pelo telefone 
98408-1412, até dia 15 de maio. O lançamento do evento será 
dia 14 de junho e as partidas começam em agosto.14

Campo Society Sintético 
em construção  

Outra obra do clube, que vai agradar muito os 
associados e dependentes, é a construção do 
campo society sintético. O objetivo do campo é 
ajudar na conservação dos campos societys de 
grama, que sofrem no tempo chuvoso, além de 
facilitar o cumprimento do calendário espor-
tivo do clube, neste mesmo período. “Esse ano 
mesmo tivemos mais chuva que o esperado 
e adiamos vários torneios, além de cancelar 
jogos. Com o campo sintético isso não será 
mais problema”, afi rmou o coordenador de 
Esportes Marcos Mateus de Sousa. 

FIQUE POR DENTRO

TÊNIS DE MESA

Mateus Alves foi o grande campeão na 
Copa de Tênis de Mesa, categoria Adulto 
Livre, que aconteceu dia 06 de abril, no 
salão social do clube. Em segundo lugar fi -
cou Will e em terceiro Denilson. #sófortes

BIRIBOL

O time Star Water, (Hélio, Fernando, 
Petrônio e Micael), venceu o primeiro Tor-
neio 4×4 de 2019, no dia 09 de fevereiro. 
Em segundo lugar fi cou o time Caveirão, e 
em terceiro o time ViPalmas.#grupounido

SOCIETY

O time Resenha FC foi sagrado o grande 
campeão da II Copa 7 Society de Equi-
pes. A fi nal ocorreu no dia 27 de abril, no 
campo ofi cial. Em segundo lugar fi cou o 
time Boleiros FC. #muitaresenha

JUN
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Você sabia que é super fácil ser 
associado da AABB Palmas?

Venha para o melhor clube do 
Tocantins!!!

Basta ser correntista do Banco do Brasil e pagar a 
taxa de adesão, que atualmente está em promoção. 
Saiba mais no site palmasto.aabb.com.br ou ligue 
3215-8209 e tire suas dúvidas. 
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