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23 Anos
Viva AABB Palmas!

Parabéns a todos os aabebeanos pelas conquistas.
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A AABB Palmas completou 23 anos
no dia 9 de abril e só temos motivos para
comemorar. Todas as nossas conquistas,
galgadas com muito trabalho e esforço,
levam o clube a se consolidar como um
dos melhores da cidade. Nossa estrutura
física cresceu consideravelmente nos últimos seis anos, nos fazendo lembrar todos
nossos parceiros e associados, que acreditaram e investiram neste sonho. E para
celebrar tudo isso, a Diretoria da AABB organizou, entre os dias 6 e 7, uma programação esportiva e social, abraçada pelos
membros do clube e colaboradores com
tanto entusiasmo que os eventos foram
marcados pelo sucesso absoluto.
No Torneio, dezenas de pessoas participaram dos jogos de futebol de campo,
tênis de quadra, sinuca, vôlei de areia,
truco e tênis de mesa. Foram realizadas
lindas competições, onde
o espírito esportivo reinou lado a lado com
o sentimento de fazer
parte de uma grande
confraternização entre
amigos. O respaldo
de várias federações
esportivas,
com
representantes
auxiliando, ensinando e jogan-

do também nos deram a imensa sensação
de satisfação. Prova de que a AABB está no
caminho certo, incentivando e apoiando
várias modalidades esportivas e, sobretudo, os atletas, que têm a certeza de que
podem contar com o clube. Fortalecemos
também um trabalho fundamental de divulgação do esporte, seja ele qual for, a
exemplo do Badminton, ainda novo no
Estado, mas praticado no Torneio da AABB
Palmas e agora conhecido por dezenas de
pessoas.
Na Festa Show, os mais de 600 presentes fizeram o evento mais animado, bonito
e divertido do clube dos últimos tempos.
Embalados por Nelson Júnior e Maurício
Cunha, os associados e convidados festejaram conosco nossas vitórias e se divertiram a valer com as músicas tocadas pelos
cantores regionais. A festa que correu pela
madrugada de domingo até às 4h, foi um
extraordinário sucesso.
Enfim, ao traçar um balanço da programação AABB 23 anos, temos a certeza de
que mais uma vez cumprimos nosso dever
de proporcionar momentos que promovam saúde, lazer e bem-estar aos associados e comunidade palmense. E é com esse
sentimento que parabenizamos a todos
pelos 23 anos da AABB Palmas.
Pedro Carvalho Martins
Presidente
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Conselho de Administração
Conselho Administrativo
Presidente
Pedro Carvalho Martins
Vice-Presidente Administrativo
Luis Benvindo de Oliveira
Suplente Vice-presidente
do conselho
Waldeci Fabri
Vice-Presidente Financeiro
Regina Maria Castilho
Suplente vice-presidente financeiro
Cleuby Sousa Lima
Vice-presidente de Esportes
Cláudio Marques de Almeida
Suplente vice-presidente
de esportes
Isaac Borges Capille Júnior
Vice-presidente social
Sílvio César da Silva
Suplente vice-presidente social
Gilmar Luiz Wolfe
Conselho Deliberativo
Presidente - Tarciso José de Souza
Gustavo Fidalgo e Vicente, Roberto
Antônio Marcelo, Divino Reis Pinto Silva,
Tarciso José de Souza, Luciano Cardoso
Filardi, José Filadelfo da Silva, Alexandre
Costa Barros, Hélvio Neves Mangabeira,
Jusley Caetano da Silva, Sérgio Carvalho
Borges, Eloisio de Freitas Neves, Robson
Santos Silva Moreira, Maria do Espírito
Santo N. Limeiro, Marcelo Walace de
Lima, Edson Cabral de Oliveira, Dimas
Magalhães Neto, Luso Albateno Alves
Guimarães
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Campanha

‘Indique um amigo e ganhe’!
A Diretoria da AABB Palmas está
fazendo uma campanha para aumentar o
quadro de associados. O amigo correntista do Banco do Brasil que fizer a adesão
garantirá ao associado indicador, quatro
meses de mensalidade grátis e ainda um
cupom para concorrer aos sorteios de um
notebook e uma TV de LCD de 32’’.
Segundo o presidente da AABB,
Pedro Carvalho, com as novas adesões,
várias obras serão concluídas como a
piscina temática, e outras serão iniciadas
como os vestiários na quadra poliesportiva e quadras de tênis, além da reforma
e instalação de um novo bar e restaurante
próximo ao parque aquático infantil. “Já

crescemos muito, mas queremos continuar ampliando nossa estrutura para
melhor atender nossos associados”, explicou.
Carvalho ainda esclarece que se o
indicador conseguir levar quatro amigos
para o clube ganhará um ano de mensalidades grátis. Mas o indicado deverá
confirmar sua adesão, preenchendo ficha
cadastral e assinando o termo de autorização de débito em conta. A isenção das
mensalidades começará a partir do terceiro mês de adesão do novo associado.
E claro, cada indicação dará um cupom
ao associado indicador para concorrer
aos sorteios.

AABB firma
parceria com
UFT e OAB
para novas
adesões

Conselho Fiscal
Eurico Silva Viana João, Luiz Carlos F.
dos Santos

Presidente da Fenabb parabeniza AABB Palmas
“Para nós, da FENABB, é um orgulho muito grande
ter no Sistema AABB um clube como a AABB Palmas,
que, há 23 anos, faz a diferença na comunidade e está
permanentemente inovando para atender melhor o
seu associado. Parabéns ao presidente Pedro e toda
sua Diretoria pelo aniversária da AABB, e que continue
essa administração profícua, que tem proporcionado
saúde, integração e qualidade de vida a seus associados e colegas do Banco do Brasil. Além disso, vale destacar que o clube tem sido um elo importante entre o
BB e a comunidade palmense, fortalecendo a atuação
do Banco não só na cidade, mas em todo o estado.”
Haroldo Viera
Presidente da Fenabb - Federação Nacional das AABB

Informativo
Periodicidade: Mensal. Tiragem: 2.000
exemplares. Jornalista responsável:
Andressa Figueiredo DRT - 266. Designer
gráfico: Klévys Silva (8405-5494)
Fotografia da capa: Internet
/Divulgação
Fotos: Andressa Figueiredo e Maradona
Endereço: Alc so34, Alameda 30, lt
12, Setor de Clubes, Palmas-TO,
Fone: 3215-8209

Jesab 2013 será em Palmas
Os presidentes de 13 AABB’s do
Tocantins decidiram no último dia
06 de abril, que Palmas será sede da
próxima Jesab – Jornada Esportiva
Estadual, que ocorrerá nos dias 24 e
25 de agosto. A reunião do Cesabb
– Conselho Estadual das AABB’s,
comandada pelo presidente, Luis
Benvindo, ocorreu no auditório do

Hotel Victória, em Palmas.
Na ocasião, também foi aprovado
o balancete financeiro do Conselho e
apresentado um relatório da situação
atual das associações no Estado. “A
maioria está bem financeiramente,
mas precisa ampliar a estrutura física
e também o quadro de associados”,
comentou Benvindo.

Os servidores efetivos da
UFT – Universidade Federal
do Tocantins - e membros da
OAB - Ordem dos Advogados
do Brasil / TO - podem se
associar à AABB de Palmas,
com desconto de 50% na taxa
de adesão, ou seja, por R$
615,00. O pagamento poderá
ser feito à vista ou da seguinte
forma: entrada de R$ 205,
mais duas parcelas do mesmo
valor. O convênio foi assinado
pelo presidente da AABB,
Pedro Carvalho, e pretende
aumentar o quadro do clube.
Os interessados têm até 28 de
setembro para aderir.
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Futebol

No futebol de campo oficial, os homens apaixonados pelo esporte
travaram jogos acirrados. Foram para a final, os times Rio Sono e
Rio Maranhão. Com dois gols a zero, o time Rio Maranhão ficou em
primeiro lugar. Como artilheiros, dois jogadores levaram as medalhas:
Salomar (Mazinho) e Mateus, com dois gols cada.

Tênis de mesa

Torneio AABB 23 anos

No tênis de mesa, a garotada
se movimentou bastante no
sábado, realizando os jogos
e finais. Leonardo Ramos foi
vice na Classe A masculino
e Lucas Sousa campeão. Na
classe B, Luiz Eduardo ficou
como campeão, enquanto
Thiago ficou em segundo
lugar. Amanda Cunha recebeu
a premiação como a campeã
da categoria feminina.

Esportes para todos os gostos
Os associados e dependentes se movimentaram
a valer nos dias 6 e 7 de abril, com o tênis de mesa,
tênis de quadra, futebol de campo oficial, sinuca
e vôlei de areia. Os jogos foram organizados em
comemoração aos 23 anos da AABB Palmas. Os
melhores nas categorias levaram para casa troféus
e medalhas. Na premiação, que ocorreu na tarde

de domingo, dia 7, o presidente da AABB, Pedro
Carvalho, agradeceu a participação de todos os
competidores e prometeu novas competições
para este ano. “A AABB sempre apoia os eventos
esportivos e recebemos o retorno com o apoio de
várias federações do Estado, a exemplo do Tênis,
do Badminton, do Vôlei”, disse.

Vôlei

No vôlei de areia masculino,
os atletas Divino e Rezende
ficaram com segundo lugar
no pódio, enquanto Pedro
Vaz e Fabrício (foto) se
consagraram campeões. No
feminino, Ângela e Mádila
foram as vices de Keila e
Denise (foto), que ganharam
o troféu de primeiro lugar.

Sinuca

Na disputa da sinuca, que
durou todo o dia de sábado
e parte do domingo, levou
a melhor Márcio Magalhães
(foto), que agora é tricampeão na AABB, seguido
do associado, Alander.

Badminton

Quadra de saibro

Já no tênis de quadra, o jovem Charles Júnior, que vem disputando e ganhando
vários campeonatos estaduais, ficou em segundo na Classe A. Em primeiro foi
consagrado o tenista José Lúcio. Na Classe B, foi campeão do torneio Wanteildo
Lima, seguido de Marcelo Caetano, e na Classe C, Hugo Caetano ficou em
primeiro e a tenista Lucimar Brito em segundo lugar no pódio.

Cerca de 20 crianças, de 12 a 15 anos, estudantes
das escolas Pedro Piagem, Padre Josimo e Aprigo
Tomaz de Matos (rural) conheceram o badminton na
quadra poliesportiva do clube e dividindo o espaço
com atletas. Todos levaram para casa medalhas de
participação como estímulo para continuarem se
esforçando a praticar o esporte. Na competição,
devido ao vento no clube, a competição foi
repassada para outra data, ainda a ser definida.
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23 anos

Festa

não deixou ninguém
parado
Sem sombra de dúvida, a festa mais animada
realizada na AABB Palmas, ocorreu na noite de
sábado, dia 06, em comemoração aos 23 anos de
existência do clube. O salão social ficou lotado com
os mais de 600 associados e seus convidados, que
curtiram Nelson Júnior e em seguida a grande atração:
Maurício Cunha e banda. Com grande presença
de palco e ótima qualidade técnica, o cantor de
Araguaína agitou os participantes com consagradas
músicas do sertanejo universitário e a grande sensação
do momento, o ritmo arroxa, até às 4 horas da manhã
de domingo, dia 07. Confiram quem participou!
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Mensalidades
Desde o dia 1º de abril, está
valendo os novos valores
das mensalidades do clube.
A alteração foi aprovada
em Assembleia Geral
Extraordinária, no dia 28 de
fevereiro. Confiram como ficou
em nosso site aabbpalmas.
com.br.

Kamikaze
Desde a primeira quinzena de março, o kamikaze do clube está
de volta. O brinquedo, que tem 17 metros, é a alegria de crianças,
adolescentes e adultos que gostam de uma emoção.

Pilates

Ligado
Associado, se você ainda
não recebe os informes da
Assessoria de Comunicação,
envie um e-mail para ascom.
aabbpalmas@gmail.com,
solicitando a adesão no
mailing. Não perca tempo
e fique por dentro de tudo
o que acontece na AABB
Palmas!

A Diretoria do clube está
estudando a possibilidade de ter
aulas de pilates na programação
esportiva da AABB Fitness. Os
interessados devem fazer a préinscrição na secretaria do clube.
Não percam!

Bônus Ambiental
Os Pacotes de Serviços Bônus Ambiental
funcionam como um conjunto de serviços
que possibilita mais economia na utilização de
produtos e serviços tarifados. Você tem até 10 dias
sem juros por mês no cheque especial e, ao mesmo
tempo, ajuda a conservar o meio ambiente.

Dia da Mulher
Mais de 300 mulheres,
que passaram pelo
clube no dia 10
de março, foram
homenageadas pelo
Dia da Mulher, dia
8. Na programação,
aulão de jump e
de hidroginástica,
massagem em cadeira
especial, bombons
e som ao vivo com
a cantora Jaqueline
Milhomem e o músico
Adonias.

