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VITRINE

Os clientes do Banco do Brasil com renda até R$ 1,5 mil já 

podem contratar o Ourocap Reserva. Ele é um título de capitalização 

de pagamento mensal com parcelas que variam de R$ 30 a R$ 50 

(múltiplas de R$ 5).         

                                                                        

Durante a vigência de 72 meses, o cliente concorre a prêmios 

semanais de até R$ 2.500,00 e mensais de até R$ 250 mil, 

com base na extração da Loteria Federal do Brasil. Converse com o 

seu gerente e conheça nossos produtos!                                             
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Os tenistas da AABB comemoraram a inauguração das duas novas quadras de saibro com um gostoso 
churrasco. Na foto, Alessandro Costa, Wanteildo de Lima, Amilton Santos, João Alberto e Lucimar Brito.

O casal Jean Camargo e Flávia aproveitaram um 
final de semana ensolarado no clube e almoçar no 
restaurante do Boca.

Anderson e Adriana também são 
presenças constantes no clube, sempre 
curtindo as melhores programações. 

Jesab 2010
Dia 8 é dia de definição para 
a Jesab – Jornada Esportiva 
Estadual de AABB’s – de 
2010. Os presidentes das 
AABB’s do Estado irão se 
reunir na sede do clube em 
Palmas, para decidir o local e 
a data do evento.

Reunião entre clubes 
Nos dias 7 e 8, os presidentes de clubes de Palmas e das AABB’s do Estado se 
encontrarão  com representantes da Segasp – Seguro AABB de São Paulo. Na ocasião, 
será apresentado um produto para o segmento de clubes. 

Delícia
Já está marcado o próximo 
‘Sábado de Feijoada’ na AABB: 
será no dia 15 de maio. Para 
animar, os cantores Denis 
e Randall prometem não 
deixar ninguém parado com 
um repertório de músicas 
variadas. O ingresso já está a 
venda na secretaria do clube 
ou no Boca Lanches.
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Expediente

Caros leitores, 

A comunicação é uma das mais importantes características do 
ser humano. Foi por causa dela que os homens se diferenciaram 
dos animais e conseguiram avançar na existência, fazendo história 
e transformando o mundo. Na era onde a informação é dada, por 
muitos estudiosos e especialistas, como a solução para diversos 
problemas, a falta de comunicação pode desagregar valores 
fundamentais para a sobrevivência de empresas, instituições e 
associações. 

Foi pensando nisso, que nos últimos meses, a AABB – Associação 
Atlética Banco do Brasil – está investindo na comunicação com 
seus associados e o objetivo é um só: melhorar ainda mais nosso 
relacionamento e a qualidade dos nossos serviços. Por isso 
publicamos todos os meses nosso informativo, atualizamos de forma 
periódica nosso site: www.aabbpalmas.com.br, e melhoramos o 
envio de notícias por e-mail para nossos associados. Muitos outros 
projetos estão em andamento, como a revitalização da comunicação 
visual do clube, mas fica claro que precisamos do respaldo dos 
nossos membros para que o trabalho continue. 

Dessa forma, é necessário que os associados da AABB 
mantenham a direção informada sobre qualquer eventual 
mudança em seu cadastro, como endereço, telefone e e-mail, assim 
como os dados dos dependentes. Ao manter o contato atualizado, 
garantiremos que todos recebam as informações necessárias para 
uma melhor utilização da estrutura da AABB, além de anúncios de 
eventos esportivos e sociais. 

Vale lembrar que essa comunicação também é essencial para a 
negociação de dívidas, por isso o clube tem uma equipe capacitada 
para realizar parcelamentos, encontrando a melhor 

forma de quitar os débitos dos nossos 
membros. 

Para checar os dados ou negociar 
os débitos o interessado deve procurar 
a secretaria do clube que fica na sede 
da AABB ou pelo telefone 3215-8209. 

Esperamos contar com a colaboração 
de todos, garantindo ao nosso clube a 

manutenção do título de ‘Melhor 
opção de lazer em Palmas’. 

Pedro Martins
Presidente

Editorial
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Vôlei de Praia é impulsionado 
com  Circuito da AABB 

As quadras de vôlei de areia do clube da 
AABB – Associação Atlética Banco do Brasil - 
estiveram quentes nos últimos dias 10 e 11 de 
abril. E não foi só por causa do sol escaldante 
do Tocantins, mas porque as quadras foram 
palcos de disputas emocionantes da primeira 
etapa do Circuito AABB de Vôlei de Praia. 
Dezoito duplas se enfrentaram em 58 jogos 
acirrados. As três melhores, nas categorias 
masculina e feminina, levaram para casa 
premiações em dinheiro (R$ 400, R$ 200 e R$ 
100), além de medalhas. 

Os campeões na categoria masculina 
foram Augusto e Jonas, que enalteceram 
a importância do evento, incentivando 
e apoiando o esporte. “A questão da 
premiação em dinheiro foi uma motivação 
ímpar para todos nós. Podemos ver também 
que o nível dos atletas está alto. Não tivemos 
jogos fáceis, foram disputas ponto a ponto”, 
explicou Augusto. 

A atleta Denise que levou o melhor 

prêmio no feminino, juntamente 
com Michele Lobo (Araguaína), disse 
que o Circuito AABB foi muito bem 
organizado, fornecendo aos jogadores 
todas as condições para a realização de 
excelentes jogos. “Treinar e não participar 
de competições não compensa. Não 
há motivação. Precisamos desse apoio”, 
argumentou.

O presidente da AABB, Pedro Martins, 
comemorou o sucesso do evento. “Queremos 
difundir o vôlei que é o segundo esporte 
mais praticado no Brasil. Tivemos atletas de 
várias regiões do Estado e os jogos foram 
muito disputados”, comentou. 

‘E não para por aí, o Circuito AABB 
continua. A próxima etapa será realizada nos 
dias 15 e 16 de maio, em Paraíso e a terceira 
etapa nos dias 19 e 20 de junho, em Palmas. 
A intenção é realizar etapas em diversas 
etapas, dando oportunidade para vários 
atletas participarem.’
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Tênis

No dia 10 de abril, as duas quadras de saibro para 
prática de tênis foram inauguradas oficialmente 
no clube. Os tenistas se reuniram para praticar 
o esporte que traz muitos benefícios a saúde, 
como melhorar a capacidade cardiovascular e 
respiratória. Quem tiver interesse em aprender a 
jogar tênis pode participar das aulas particulares 
com o professor Wanteildo. Elas acontecem às 
terças e quintas e quartas e sextas-feiras.  

Dia do Exército

A estrutura do clube da AABB serviu de palco para 
uma grande comemoração em alusão ao Dia do 
Exército no último dia 19 de abril. Mais de 300 
militares se reuniram para praticar esportes como 
vôlei, futebol de campo e natação. Ao meio dia, os 
organizadores do evento prepararam um grande 
almoço para os participantes. 

Quadra coberta

As obras da quadra poliesportiva coberta não 
param. A estrutura, montada na entrada do clube, 
promete ser uma das melhores da cidade. Lá 
os associados e dependentes poderão praticar 
esportes como basquete, futebol de salão, 
handebol e vôlei de quadra. Todos bem protegidos 
do sol e da chuva. A previsão de conclusão da obra 
é para o mês de junho. 

Futebol de Campo
Estão abertas as inscrições para o primeiro 
Campeonato AABB de Futebol de Campo de 
2010. Cerca de 40 associados e dependentes já 
garantiram sua vaga para a competição que inicia 
dia 22 de maio. Interessados devem procurar 
secretaria do clube ou o professor José Filadélfio. 

Colocações Masculino Feminino
1º lugar Augusto e Jonas Denise e Michele Lobo

2º lugar Luís Carlos e Juarez Gomes Ariana e Sarah

3º lugar Divino e Alexandre  Keila e Silvana
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