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Arena AABB:

SUPER ARQUIBANCADA é inaugurada

COPAS

Campeonatos
movimentam associados

TÊNIS

Diretoria constrói mais
duas quadras de saibro

PALESTRA

Mulheres tiram
dúvidas sobre câncer

Presidente

Benvindo comemora 01 ano na
presidência da AABB Palmas

O ano de 2018 tem sido muito bom para a
nossa AABB Palmas, com obras importantes
para nossos associados, como a Arena AABB,
que já foi entregue e inaugurada. Também
realizamos vários eventos esportivos, de
acordo com nosso calendário, divulgado no
começo do ano e que facilita a programação
dos atletas associados. Sem dúvida nenhuma, a cada dia que passa a AABB Palmas se
consolida como o melhor clube do Tocantins, quiçá da região Norte
do País. Se você ainda não é associado, venha conhecer nosso
clube e ficar surpreso com nossa estrutura de lazer e esporte.

iniciou seu mandato como presidente

Luis Benvindo de Oliveira

Após a mudança de Pedro Carvalho para a Fenabb, em Brasília - DF , Benvindo

“Sou apaixonado pelo sistema AABB. Tanto que me aposentei e e quis continuar aqui. Nos tornamos parte
do que construímos e fizemos”,
disse Benvindo, acrescentando
que neste um ano de gestão
trouxe o show do cantor nacional
Flávio José, fez o Reveillon 2018,
concluiu a obra da Arena AABB
Palmas, além de realizar vários
torneios para os associados,
como registra a foto em evento
que contou com o presidente da Fenabb Rene Nunes e do superintendente
do Banco do Brasil no Tocantins Sandro Grando, e do presidente do Cesabb
Cláudio Marques.
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Palestra sobre Câncer de Colo
Uterino
.

Associadas, funcionárias e colaboradoras
tiraram dúvidas sobre o Câncer de Colo
Uterino e outras doenças. A palestra foi ministrada pela médica ginecologista Mayara
Cabral no salão social do clube.

Show de Flávio José na AABB
emociona público tocantinense
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Sete horas de shows garantiram ao público tocantinense muita
dança e emoção na noite do último dia 10 de novembro de 2017,
na AABB Palmas. A festa começou
com o músico portuense Danilo do
Acordeon e banda, depois subiu ao
palco a dupla sertaneja Paulo Freire e
Luciano, fazendo todos esquentarem
os joelhos para o arrasta pé pegado.
Mas a emoção rolou livre quando o
renomado músico paraibano Flávio
José, grande atração da noite, iniciou
o show, com suas músicas autorais
cheias de poesia, como Tareco e Mariola, Anjo Querubim e Eu não preciso
de Você.

Pela primeira vez no Tocantins, Flávio José, tirou fotos com os fãs e
ainda recebeu pedidos de músicas dos mais apaixonados. Ao subir ao
palco cumpriu o que prometeu, mostrando que não é por acaso todo seu prestígio
musical no cenário do forró nacional. “É
a realização de um sonho ver um show
dele aqui na cidade. Um músico com
tanto talento no acordeon, uma voz inconfundível e com letras tão lindas, disse
Isadora Morena.
Depois de encerrar seu show, Flávio José
andou pelo salão, tirando fotos e conversando de pertinho com os fãs.

Informativo Online da AABB Palmas. Responsável: Andressa Figueiredo (Jornalista MTB 266).
Visite nosso site aabbpalmas.com.br. Telefones: 3215-8209 ou 99980-5131.

Mais de sete toneladas de alimentos são
arrecadadas no 5º Futebol Beneficente
Evento é realizado todos os anos, em parceria com a Buriti Empreendimentos e bate novos recordes.

O ato de ajudar o
próximo é nobre e mais
uma vez foi a tônica da
5ª edição do Futebol
Beneficente Natal sem
Fome, organizado pela
Buriti Empreendimentos, em parceria com
a AABB. O evento
aconteceu no dia 20 de
dezembro, na sede do
clube e reuniu centenas de pessoas. Ao
todo foram arrecadadas sete toneladas
e 800 quilos de alimentos não perecíveis,
que foram destinadas à sete entidades.
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Além de ser solidário, o
público que compareceu
pode ver lindos dribles
e golaços dos jogadores
Lucca (quatro gols,
artilheiro do amistoso),
Danilo (um gol) e Ricardo

Diretoria constrói
duas quadras de tênis
Os tenistas associados estão comemorando a construção de duas novas quadras
de saibro. A obra está sendo realizada
pela equipe do clube e contratados. Outra
novidade é que as duas quadras mais antigas serão cobertas, facilitando a prática
em dias de chuva ou de sol intenso,
atendendo solicitações dos associados
tenistas. As quadras são utilizadas pelos
associados de forma livre e gratuita.

Urubu (um gol) do time
dos Amigos do Lucca.
Já do time Amigos do
Lúcio Bala, balançaram
a rede os jogadores: Aloísio Chulapa (dois
gols), Mailson (dois gols), Thauan (um gol),
Lúcio Bala (um gol) e Clay (um gol). Placar
final: 7 a 6 para o time Amigos do Lúcio Bala.

Copas de Tênis de Mesa e
Futevôlei
Os mesatenistas e jogadores de
futevôlei suaram a camisa e encerarram
as atividades esportivas do primeiro semestre de 2018. Confira quem foi para
o pódio em aabbpalmas.com.br

Diretoria entrega ARENA AABB
para associados
O dia 10 de junho foi especial para associados e colaboradores com a
entrega oficial da Arena AABB, uma super arquibancada voltada para
o campo de futebol e para as quadras de areia, e que ainda conta com
vestiários, salas de esporte, depósito, camarote coberto e bar. Ao todo o
local tem mais de 700 metros quadrados de área construída e a obra foi
realizada por funcionários do clube.
Para o presidente da AABB Palmas, Luis Benvindo de Oliveira, a Arena
AABB é uma grande conquista para todos os associados. “Agora teremos
capacidade de receber e realizar grandes torneios e atender de forma
confortável os atletas nos vestiários e camarote. Sem sombra de dúvidas
melhora nossa capacidade de realizar eventos, como o Futebol Beneficente, que acontece todos os anos e traz grandes estrelas do esporte
nacional para a AABB”, disse orgulhoso.
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AABB Comunidade muda
realidade de crianças carentes
A estudante do 7º ano Ana Carolina da
Silva, de 13 anos, brigava e batia nos
colegas antes de participar do programa
AABB Comunidade. “Antes eu tinha
muita raiva das pessoas. Tudo mudou na
minha vida. Hoje sou mais calma e estudo
melhor. Gosto de matemática e quero ser
professora”. Ela é uma das cem crianças,
de 9 a 14 anos, da Escola Municipal Mestre Pacífico (409 Norte), atendidas pelo
Programa Integração AABB Comunidade,
que foi aberto oficialmente para a etapa
2018, no dia 26 de abril, no salão social
da AABB Palmas. A solenidade também
contou com apresentações de dança e
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Ana Carolina como muitos estudantes
nunca tinha ido num clube antes de
participar do projeto, dersenvolvido pela
Fenabb – Federação Nacional das AABB’s,
por meio da AABB Palmas, Prefeitura
Municipal e Polícia Militar. Além das atividades de lazer desenvolvidas no clube, os
alunos recebem aulas de reforço escolar,
noções de higiene e saúde bucal, meio
ambiente, entre outros.

“Nós tínhamos muitos alunos que brigavam e tornavam o ambiente muito difícil para todos e agora, eles
são muito mais calmos, disciplinados e envolvidos
.com o estudo”, explicou.

O coordenador do Programa na Escola
Mestre Pacífico, localizada na quadra 409
Norte, Atlas Ponce, comentou como o
programa auxilia na educação e disciplina

Super do BB e AABB estreitam
laços
Com clima descontraído e sentimento de
parceria, a superintendência do Banco do Brasil e todos os gerentes de Palmas se reu-niram
com o presidente Luis Benvindo. O encontro e
visou estreitar os laços entre funcionários do

Diretoria realiza Festa em prol do Hospital de Amor
de Amor do Tocantins, localizado na quadra
1.101 Sul, que ajudará milhares de pessoas no
tratamento e cura do câncer.
Segundo o presidente da AABB Palmas, Luis
Benvindo de Oliveira, a festa foi um sucesso,

O salão estava enfeitado e as barracas recheadas de guloseimas juninas. O clima era de
solidariedade e os voluntários da AABB Palmas
suaram a camisa na Festa Beneficente do
Amor, realizada no último dia 15 de junho, no
salão social do clube. Tudo arrecadado na festa
foi destinado para a construção do Hospital
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com a presença maciça dos associados que
abraçaram a causa do Hospital de Amor.
“Agradecemos a presença de cada um que
veio prestigiar a festa e ajudar. É uma obra
que depende exclusivamente de doações e
todos devemos contribuir”, disse, agradecendo aos parceiros Supermercados Big
e Quarteto, que doaram alimentos para a
produção das comidas juninas.

AABB Palmas terá aulas
de vôlei para crianças
Os associados pediram e a Diretoria está organizando o Projeto Vôlei AABB Palmas, com
aulas de iniciação esportiva e recreação para
crianças de 9 a 15 anos de idade. As aulas
serão ministradas
a partir de agosto,
pelo educador
físico Kleyton
Paixão, nas quartas às 18h30 e aos
sábados, às 8h30.
As inscrições serão
realizadas na secretaria da AABB Palmas,
que fica aberta de segunda a segunda, das 8h
às 12h e das 13h às 17h. Vale lembrar que as
vagas são limitadas.
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Segundo o professor Kleyton, os benefícios
do esporte são inúmeros, como melhoria
da qualidade de vida, capacidade de com-

binar movimentos rápidos e de reação,
desenvolvimento do equilíbrio e controle,
motivação para trabalho em equipe e integração, e aumento da resistência física e da
concentração.

O que você quer
praticar?na
AABB?
- Biribol
- Badminton
- Funcional na Areia
- Futebol de Campo
- Futevôlei
- Hidroginástica
- Jump
- Musculação
- Natação
- Pilates
- RPG
- Tênis de quadra (saibro)
- Voleibol Masculino e Feminino

Mês de férias tem Colônia
divertida na AABB
Com brincadeiras antigas, deixando aparelhos eletrônicos e celulares de lado, a Colônia
de Férias comandada pela pedagoga Regina
Soares é um sucesso só na AABB Palmas. Mais
informações pelo 98471-1334.

Novo Seguro de Vida
para Mulher
Saiba mais em bb.com.br.
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