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Aos associados, servidores e parceiros, 
desejamos que o amor e a esperança do menino 

Jesus se renovem em cada um e que o novo Ano 
venha repleto de muitas realizações. 

Feliz Natal e um próspero
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Jerab foi sucesso de público 
A edição 2010 da Jerab – Jornada 

Esportiva Regional de AABBs – Centro 
–Oeste, realizada em Palmas nos dias 
13 e 14 de novembro, superou todas as 
expectativas. Com grande participação de 
associados de quatro estados (TO, MT, GO, 
PA) e Distrito Federal, o encontro contou 
com um grande diferencial: o alojamento 
dos atletas na sede do clube da AABB – 
Associação Atlética Banco do Brasil de 
Palmas. 

Cerca de 450 atletas participaram das 
disputas e muitos deles viajaram centenas 
de quilômetros para chegar a Palmas, 
como o pessoal de Mato Grosso que não 
perdeu a animação e veio em caravana. 
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Expediente

Caro leitor, 

Ao findar mais um ano, podemos afirmar com certeza que o 

sentimento da Diretoria da AABB – Associação Atlética Banco do 

Brasil é de satisfação. A razão para o contentamento são as dezenas 

de obras realizadas no clube nestes 12 meses. Na lista extensa de 

realizações, estão as reformas do Parque Aquático Infantil e da sala 

de jogos, a construção das quadras de tênis, da quadra coberta 

poliesportiva, das quadras de petecas e da academia de ginástica, 

sauna e vestiários. Além disso, fizemos várias outras aquisições 

como as tendas e melhoramos a comunicação, com nosso 

informativo e nosso site. 

Para 2011, queremos aprimorar as reformas e construir muitas 

outras obras em nosso clube. Sobretudo, queremos fortalecer os 

laços com nossos associados e fazer parte da vida de cada um, 

seja com nossas atividades esportivas ou com a melhor opção de 

lazer e entretenimento da cidade. Com esse intuito, investiremos 

ainda mais em eventos, movimentando o clube e trazendo mais 

qualidade de vida a todos. 

Dessa forma, prometemos continuar engajados no trabalho 

ininterrupto de fazer da AABB o melhor clube de Palmas, com 

infraestrutura para receber, e muito bem, todos os associados, seus 

dependentes e convidados. 

Para finalizar, toda a família AABB, formada por seus membros 

e servidores, deseja a todos um excelente Natal, reunidos com a 

família no amor de Cristo e renovados na 

esperança de um mundo melhor, mais 

seguro e menos desigual. Que 2011 seja 

próspero e cheio de muitas realizações!

 

Pedro Carvalho martins
Presidente

Editorial

As meninas que formam a 
equipe feminina de voleibol da 
AABB de Palmas estão a todo 
vapor. Na sexta edição da Copa 
Santa Rita, realizada no ginásio do 
Colégio Santa Rita, no Aureny I em 
Palmas,  as jogadoras levaram para 
casa o troféu e as medalhas do 
primeiro lugar no torneio. O evento 
aconteceu entre os dias 8 e 10 de 
outubro e reuniu atletas de oito 
cidades tocantinenses e uma baiana

Segundo o presidente da AABB, Pedro 

Carvalho, o time da AABB ficou em primeiro 
lugar depois de uma partida emocionante 
com a equipe do Dom Bosco.  “Nossos 

atletas são motivo de orgulho para 
o clube que não mede esforços para 
auxiliar os treinos, oferecendo toda 
nossa estrutura. Esse é o retorno que 
queremos”, disse o presidente.  

A equipe masculina da AABB 
de Palmas também suou a camisa e 
venceu três partidas da fase inicial, mas 
foi desclassificada na etapa seguinte. 
Outra equipe da AABB que fez bonito 
foi de Porto Nacional que subiu no 

pódio para receber as medalhas de bronze 
da competição.

Vôlei Feminino da AABB leva taça da Copa Santa Rita 

CamPeões da Jornada 2010 

modalidade Campeão Vice-campeão

Volei Masculino AABB Palmas Brasília – DF

Volei Feminino Palmas –TO Formosa –GO

Futsal Formosa – GO Brasília – DF

Mini Campo Master Goiânia – GO Cuiabá – MT

Mini Campo Adulto Brasília – DF Cristalina – GO

Futevôlei Palmas-TO
Conceição do 
Araguaia – PA

Volei de Areia Masculino Goiânia - GO Brasília – DF

Volei de Areia Feminino Palmas – TO Colider – MT

Tenis de Mesa Masculino Formosa - GO Brasília – DF

Tenis de Mesa Feminino
Conceição do 
Araguaia - PA

Porto Nacional

Sinuca Miracema – TO Redenção – PA

Xadrez Palmas – TO Pires do Rio - GO

Truco Palmas – TO Jaciara –MT
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Academia
A AABB Fitness funcionará normalmente neste mês de 
dezembro. A academia só fechará no Natal, dia 25 de 
dezembro, e no Ano Novo, dia 1º de janeiro de 2011. Nas 
vésperas das datas comemorativas, ou seja, dia 24 e 31 
de dezembro, o horário será diferenciado: das 6h às 12h. 

Consórcios 
Realize seus sonhos sem pagar juros!

Basta começar agora a programar a compra ou 
a troca de seu veículo, sua casa ou até mesmo 

eletroeletrônicos. 
O BB Consórcio tem um custo reduzido quando 

comparado a outras modalidades de aquisição de 
bens, porque não existe cobrança de juros, IOF nem 

taxa de adesão. Procure a sua agência!

O vice-presidente financeirO sílviO césar, O presidente da 

aaBB pedrO carvalhO e O vice-presidente sOcial adOlfO U-tan 

receBeram O prêmiO perfil empresarial nO últimO dia 9 de 

nOvemBrO. a aaBB fOi recOnhecida cOmO melhOr clUBe dO estadO 

pelO seU papel sóciO ecOnômicO. (da esq. p/ dir.)

tUrma da aaBB 
e BB reUnida 
para participar 
da caminhada 
ecOlógica da 
semana da 
qUalidade de 
vida, OcOrrida 
nO últimO dia 20.

a sala de jOgOs dO clUBe fOi refOrmada para 
melhOr atender Os assOciadOs. O amBiente 
está ainda maiOr e agOra tem mais Uma mesa de 
sinUca para Os jOgadOres.  venha cOnferir!


