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Expediente

Editorial
Caro leitor,

O primeiro semestre de 2014 se foi e já podemos fazer um
balanço das atividades realizadas pela Diretoria da AABB
Palmas neste período, com destaque para o calendário de
eventos esportivos e sociais, divulgados no começo do ano. Ao
todo, foram 17 eventos, sendo nove sociais e oito esportivos,
contemplando vários estilos musicais com os happy hours e
festas, e muitas categorias esportivas. A intenção foi proporcionar
momentos de lazer e descontração entre associados e dependentes
e com certeza, o objetivo foi alcançado.
Agora no segundo semestre, estamos ansiosos pela realização
da Jesab – Jornada Esportiva Estadual das AABB’s, que ocorrerá
dia 30 e 31 de agosto e irá reunir mais de 400 atletas de todo o
Tocantins, disputando as melhores colocações em 15 modalidades
esportivas. Os campeões desta Jornada serão classificados para o
evento regional, que será realizado no município de Rio Verde –
Goiás e a expectativa é ver muitos dos atletas da AABB Palmas
participando.
Outro evento esportivo que promete agitar o clube é a Jesaf –
Jornada Esportiva dos Funcionários do Banco do Brasil, nos dias
27 e 28 de setembro, integrando e promovendo a prática saudável
de exercícios.
Na área estrutural, nossa equipe de construção está empenhada
na obra de ampliação do salão social, deixando o local ainda
mais bonito e arejado. O local terá 2.500 metros quadrados,
comportando cerca de 1.500 pessoas. O objetivo é deixar o salão
num tamanho compatível com toda a estrutura do clube, que não
para de crescer.
Com vários eventos e importantes obras,
esperamos seguir trabalhando pela melhoria do
clube e concluir mais um ano com a sensação de
missão cumprida.
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AABB Palmas
comemora
24 anos com
agitada
programação

O melhor clube de Palmas fez 24
anos e a Diretoria do clube preparou
uma programação para lá de especial
para os associados e seus dependentes.
A festa foi marcada pelas Copas AABB
Palmas de Futebol de Campo, Vôlei
Misto 4x4 e Tênis de Mesa, premiando
os melhores em cada modalidade
esportiva. No Futebol foi consagrado
campeão o time Camarões. Já no Vôlei,
o time Masculino, formado por Denise,
Junião, Thomaz, Guto e Rogério, ficou
com o título de melhor equipe. No
tênis de mesa, na categoria juvenil,
Lucas Campos, e na categoria infantil,
Alexandre, levaram os troféus para casa.

Outro destaque da comemoração foi
o show com a renomada banda palmense,
Clave, sob o comando dos cantores
Marcelo Bahia e de Stéfane Lorena,
entoando canções de vários ritmos
musicais. A festa, que aconteceu na noite
do dia 12 de abril, sábado e se estendeu
pela madrugada do domingo, dia 13, e
premiou os associados participantes
da campanha ‘Indique um Amigo para
a AABB Palmas’. Os sortudos foram
Adriana Inês Lopes, que ganhou a
televisão de 32 polegadas Semp Toshiba,
e Luiz Fernando Machado, premiado
com um notebook Semp Toshiba.
Na hora dos Parabéns, a homenagem
foi para os funcionários, colaboradores e
associados, que fazem da AABB Palmas
um dos melhores clubes do Tocantins.
As crianças presentes se divertiram com
a canção, com os flashes e soprando
as velinhas do bolo de aniversário do
clube. “A AABB Palmas está sempre
em construção e manutenção, com o
objetivo de ter um clube sempre melhor.
Agradecemos a todos que confiam
e investem aqui”, finalizou em seu
discurso
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AABB: o clube
mais completo
e aconchegante
de Palmas
A AABB – Associação Atlética Banco do Brasil - de Palmas não
para de crescer, graças à confiança dos associados que pagam em dia
suas mensalidades e aos constantes investimentos da Diretoria. Uma
das mais recentes obras, já entregue aos associados e dependentes,
foi o Parque Aquático Temático, com 500 metros quadrados de área,
seis cascatas, hidromassagens e várias profundidades. O Parque
agora figura o complexo de piscinas, que conta com uma piscina
semiolímpica; uma piscina de biribol; uma piscina para hidroginástica;
uma piscina com toboágua de 55 metros lineares e kamikaze de 17
metros; e um parque aquático infantil, com cascatas, escorregadores,
rampas e brinquedos.
Os quiosques individuais com churrasqueiras são os xodós dos
associados, que podem reunir família e amigos em um ambiente
reservado, seguro e tranquilo. Devido a grande procura, novas unidades
conjugadas foram construídas pela Diretoria, totalizando 32 quiosques
que podem ser reservados gratuitamente pelos membros do clube.
Além disso, todo o local foi gramado, garantindo ainda mais beleza e
frescor aos quiosques.
Concluídas essas obras, agora a equipe de construção do clube
se concentra na ampliação do salão social, que vai deixar o ambiente
ainda maior, mais arejado e bonito. O local, que hoje comporta 300
pessoas, vai passar a ter 2.500 metros quadrados e capacidade para
receber mais de 1.500. “Este salão foi construído há muitos anos, o
clube cresceu e o salão precisa acompanhar, recebendo da melhor
forma possível os associados”, explicou o vice-presidente da AABB
Palmas, Luís Benvindo, acrescentando que futuramente o palco
também será reformado melhor atendendo os músicos e cantores que
vão ao local.

Ecologicamente correto

A Diretoria da AABB Palmas também se preocupa com o meio
ambiente e com a saúde dos frequentadores das piscinas. Por isso,
mudou toda a forma de tratar a água que não deve conter qualquer
micro organismo, resguardando os usuários. A nova tecnologia
utilizada no clube é feita com gás ozônio, que promete matar bactérias,
fungos e até vírus, sendo 100 vezes mais eficaz que o cloro e milhares
de vezes mais rápido na limpeza da água.
Segundo o presidente da AABB Palmas, Pedro Carvalho, muitos
técnicos da saúde afirmam que o cloro faz mal a saúde. Confirmadas
estão as reclamações de ressecamento dos cabelos e da pele, ardência
nos olhos e cheiro forte. “Com o ozônio não existe nenhuma dessas
reclamações, além disso é ecologicamente correto porque utiliza pouca
energia elétrica e não deixa resíduos químicos. Outro benefício é que
ao contrário do tratamento com cloro, a utilização do ozônio não requer
a correção frequente do ph da piscina”, explicou o presidente.
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Atividades
Além de toda a estrutura de lazer, o associado pode garantir
saúde e bem-estar participando de várias atividades esportivas,
algumas gratuitas e outras com custo adicional, mas em preços
módicos. São livres, as partidas de tênis em quadra de saibro;
voleibol; vôlei de areia; futebol de campo, de salão e society;
além do biribol. Com custo adicional, são realizadas as aulas
de musculação; jump, natação; hidroginástica e treinamento
funcional na areia.
Como aderir
Para fazer parte da família AABB Palmas é simples e sem qualquer
burocracia. Basta ser correntista do Banco do Brasil, pagar a taxa de adesão
e autorizar o débito automático da manutenção em sua conta. O contrato
pode ser assinado na secretaria do clube, localizado no Setor de Clubes,
próximo à Orla da praia da Graciosa. Mais informações pelo 3215-8209 ou
9980-5131.
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Treino
Funcional
na Areia chega
à AABB Palmas

AABB Palmas faz
bonito em campeonato
Brasileiro de Fut 7
O time da AABB Palmas de futebol society representou o Tocantins no Campeonato Brasileiro, que contou com a participação de times consagrados como Flamengo
e Fluminense. A primeira etapa foi disputada no município de Camaçari – BA, nos
dias 1º, 2 e 3 de agosto, e os tocantinenses
lutaram com garra e técnica, mas acabaram
eliminados.
Os aabebeanos ficaram em zero a zero
com o Bahia, sendo vencidos depois nos
shoot-outs. A segunda partida foi disputada contra o Flamengo que fez 3 a zero em
cima da AABB Tocantins. Na terceira rodada, o Tocantins se saiu melhor, fazendo 3 a

1 em cima do Napoli.
O técnico do time Epitácio Brandão,
explicou que por muito pouco o time da
AABB não foi classificado. “Se tivéssemos
ganhado do Bahia nos shoot-outs estaríamos na próxima fase”, lamentou.
Para o presidente da AABB Palmas, Pedro Carvalho, ter os aabebeanos representando o Tocantins no Campeonato Brasileiro trouxe muito orgulho ao esporte estadual
e ao clube. “Futebol tem dessas coisas,
apesar de ter jogado muito bem, dessa vez
não conseguimos ser classificados. Agora
vamos focar nos treinos e continuar almejando vitórias”, comentou.

BB realiza eventos na AABB Palmas
A superintendência do Banco do
Brasil no Tocantins realizou três eventos
importantes no mês de junho, na AABB
– Associação Atlética Banco do Brasil –
de Palmas, próximo à Orla da Praia da
Graciosa. O primeiro deles ocorreu no
dia 06, sexta-feira, com um happy hour
na área da piscina temática, em frente
ao quiosque, com música ao vivo e
comida de boteco. O evento Sinergia foi
realizado para premiar os gerentes de 44
agências tocantinenses que alcançaram os
melhores resultados no segundo semestre
de 2013.
Na manhã do dia 07, sábado, Banco do
Brasil e Correios realizaram o I Torneio

Interno de Handebol BB/Correios. Quatro
times participaram do campeonato,
sendo dois do Correios (time Araguaína
e Palmas) e dois do Banco do Brasil
(Palmas e Tocantins). Depois de várias
partidas, foram consagrados campeões os
atletas do Correios Palmas e como vicecampeões o time BB Palmas.
Na hora do almoço foi realizado para
os participantes do Sinergia um churrasco
no quiosque L do clube, reunindo os
gerentes das agências e confirmando a
proposta de integração dos funcionários.
A animação ficou por conta do cantor
regional Lucimar, com muita MPB –
Música Popular Brasileira e samba.

Responsável por queimar até 800
calorias em uma hora, o treino funcional na
areia chegou à AABB – Associação Atlética
Banco do Brasil – de Palmas. A atividade
é comandada pelo professor Kleyton
Paixão e ocorre nas terças e quintas, nas
quadras de areia do clube, das 7 às 8 horas.
Os interessados podem fazer uma aula
experimental e as vagas são limitadas.
Os associados do clube têm desconto na
mensalidade.
A atividade faz movimentos simples
e naturais no dia a dia das pessoas, como
agachar, levantar, saltar, empurrar e correr,
mas proporciona grande ganho na atividade
motora e a funcionalidade do corpo, explica
o educador físico. “É um treinamento
pesado e que dá resultado em pouco tempo,
com emagrecimento e fortalecimento de
vários músculos da perna e do abdômen”,
disse Paixão, acrescentando que o gasto
calórico chega a ser 20% maior na praia
do que numa academia. Mais informações
com o professor Kleyton Paixão, ou no
telefone 9965-9256.
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Jesab 2014
agita AABB
Palmas
A AABB – Associação Atlética Banco
do Brasil – de Palmas vai sediar a edição
2014 da Jesab – Jornada Esportiva Estadual
das AABB’s. O evento reúne anualmente
atletas de todas as AABB’s do Estado, que
disputam os títulos de campeões em várias
modalidades esportivas, seja coletivo, individual ou dupla. A Jesab será realizada nos
próximos dias 30 e 31 de agosto, e a expectativa é receber mais de 400 pessoas.
A Jesab contará ao todo com 15 modalidades esportivas, dependendo somente da formação de times ou número
suficiente de competidores. Entre os esportes oficiais estão o Futebol Mini-Campo, que é dividido em Adulto, Master e
Super Master, além de Futebol de salão,
Futvôlei Masculino, Voleibol Masculino e
Feminino, Vôlei de Areia Masculino e Feminino, Vôlei de areia 4x4 Misto, Tênis

de Mesa Masculino e Feminino, Xadrez,
Truco e Sinuca.
Os campeões das categorias serão

classificados para a Jornada Regional das
AABB’s, que vai acontecer no município
de Rio Verde – GO, em data ainda a definir.

Feijoada da
AABB agita
moçada

Carvalho é eleito
presidente do Cesabb
O presidente da AABB Palmas, Pedro
Carvalho, se candidatou a presidente do
Cesabb – Conselho Estadual das AABB’s e
foi eleito pela maioria dos votantes. A eleição ocorreu no dia 31 de maio, no quiosque
GG da AABB Palmas e foi realizada por
funcionários do Banco do Brasil. Quinze
associações do Tocantins foram habilitadas
a votar e havia um concorrente, Washington
Ferreira (AABB Formoso do Araguaia) que
compôs a Chapa 2. Carvalho garante que
não tem interesse em acumular cargos, mas
contribuir para o fortalecimento e desen-

volvimento das AABB’s tocantinenses. “A
AABB Palmas é um dos melhores clubes da
cidade, quiçá do Estado, e toda a experiência que adquirimos aqui, queremos repassar
para os outros clubes”, disse, acrescentando
que sua gestão no Cesabb já começou com
visitas às 17 AABB’s em funcionamento,
implantação do site do Conselho e perfil no
facebook para divulgação das informações.
Também fazem parte da nova Diretoria Luís
Benvindo, Hernani Thomaz, Edson Carvalho Alencar, Tatiana Raquel, Nelcineire,
Raimundo Lima e Mayonne.

A edição da Feijoada do Voleibol,
realizada no último dia 16 de agosto, foi
mais um grande sucesso na AABB Palmas.
Centenas de associados prestigiaram o
evento, que foi animado pela banda Pagode
Rui Barbosa. Confiram algumas fotos!
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sor de Jump, Tayrone
Os alunos e o profes
m no dia 29 de
Sirqueira, comemorara
hos e salgados, o
maio, com bolo, docin
os da atividade no
aniversário de dois an
dos!
clube. Parabéns a to

CAMPEÃ

A atleta de tênis de mesa
da AABB Palmas/Dom
Bosco Amanda Cunha
Martins conquistou
mais uma vitória: o
bicampeonato no JETs
– Jogos Estudantis do
Tocantins Tênis de Mesa –
12/14 anos. Com o título,
Amanda foi classificada
para os Jogos Escolares da
Juventude, etapa Nacional,
pelo terceiro ano seguido.

JESAF

Nos dias 27 e 28 de setembro, a AABB Palmas vai sediar nova
edição da Jesaf – Jornada Estadual dos Funcionários do Banco do
Brasil. A expectativa é grande para a confraternização!

Para atender as suas
necessidades de crédito.
Faça o cálculo e realize seus projetos.
O BB Crédito Consignação é oferecido para
atender as necessidades financeiras de
pessoas físicas correntistas ou não correntistas,
mediante pagamento com desconto em folha
dos servidores públicos ou empregados do
setor privado, cujo órgão ou empresa possui
convênio formalizado com o Banco do Brasil.

FUTSAL

A quadra poliesportiva da AABB – Associação Atlética
Banco do Brasil – de Palmas foi palco da final da
Copa Verão de Futsal, na noite do dia 06 de agosto.
Após disputas acirradas e jogadas trabalhadas, os
jogadores do Imagine venceram por 5 x 3 o PFC e
foram consagrados campeões.

