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Soluções em Imóveis?
Com o BB Crédito Imobiliário, você transforma em realidade o sonho 

da sua casa, financiando em até 30 anos. Procure o seu gerente e 

veja as condições! Com o BB Crédito Imobiliário, você transforma em 

realidade o sonho da sua casa, financiando em até 30 anos. Procure o 

seu gerente e veja as condições!

AS MAMÃES QUE PASSARAM PELO CLUBE RECEBERAM UMA GOSTOSA 
HOMENAGEM DA DIRETORIA NO DOMINGO DO DIA DAS MÃES. ELAS 
RECEBERAM CARTÃO COM BOMBOM E CURTIRAM SOM AO VIVO NO SALÃO 
SOCIAL. PARABÉNS A TODAS!

TAMBÉM 
MARCARAM  

PRESENÇA 
NO CLUBE 

VINICÍUS DE 
SÁ E JOSIANE  
BUBUZACHI. 

REGISTRO DO CASAL ESTELA E ERNANDES. 

REGINALDO, CATARINA E A BEBÊ RAQUEL

MOÇÃO DE APLAUSOS: Os deputados estaduais aprovaram Votos de Aplausos para o presidente 
da AABB e toda a diretoria. A homenagem foi realizada devido o aniversário de 21 anos do clube, 
completados em 2011, e pelo trabalho social, esportivo e recreativo que o clube vem desenvolvendo ao 
longo dos anos. Parabéns a todos!
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AABB: a casa do 
esporte tocantinense

Clube promove e apoia grandes e pequenos eventos (4 e 5)
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Expediente

Caro leitor, 
É com imensa alegria que informamos que neste ano 

de 2011, a AABB/Palmas se firmou como casa do esporte 
tocantinense. Isto porque além dos nossos eventos, o clube foi 
palco de importantes competições organizadas por Federações 
e entidades, a exemplo disso podemos citar o enduro a pé, o 
campeonato de kick boxing, a 2ª etapa do Circuito Nacional 
de Futsal e Workshop de tênis. Além disso, o clube também foi 
sede da 8ª etapa do Circuito Estadual Banco do Brasil de Vôlei 
de Praia, com a participação de atletas da região Norte do País, 
organizado pela CBV- Confederação Brasileira de Voleibol, com 
patrocínio do Banco do Brasil.

Eventos abraçados imediatamente pela Diretoria com 
imensa satisfação, por saber que estamos fazendo história, 
apoiando o esporte no Tocantins, que anda a passos 
pequenos, mas de forma firme, buscando seu fortalecimento e 
principalmente sua independência. Entendemos que o nosso 
apoio vem ao encontro da necessidade latente de incentivos e 
investimento a várias modalidades.

Não podemos negar que sempre nos empolgamos quando 
somos procurados para fazer parcerias, mas queremos ainda 
muito mais. A intenção da AABB é ser amplamente reconhecida 
pela qualidade de seus programas e por ser um instrumento 
fundamental para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Por este motivo, queremos incentivar atividades esportivas, 
socioculturais e de lazer, além de favorecer o surgimento de 
talentos nas áreas esportiva e sociocultural. Prova disso é nosso 
Circuito AABB Tocantins de Vôlei de Praia, que já se firmou como 
evento de grande sucesso na região. Até agora já realizamos 
três etapas em Palmas, Paraíso e Itacajá, que contaram com a 

participação de vários atletas tocantinenses, 
inclusive de outros estados, como o Pará.

Assim, nos colocamos a disposição 
para estabelecer sociedades, 
desenvolvendo atividades que 
estimulem ainda mais nosso esporte, 
apadrinhando o crescimento, 

sobretudo, do nosso Estado. A AABB, 
mais uma vez, está de portas abertas 

para todos os interessados em fazer 
esporte, social e lazer.

 
Pedro Carvalho Martins

Presidente

Editorial
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Prestação de contas aos membros 
Confiram mais um balancete do clube, detalhando os gastos e investimentos feitos pela diretoria no último mês de maio. Qualquer 

dúvida é só entrar em contato com a diretoria, que está sempre à disposição para receber reclamações críticas, sugestões e dicas. 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – PALMAS

CNPJ.: 00126354000-187

SEDE: ALC-SO 34 LOTE 12 S/Nº SETOR DE CLUBES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – MAIO DE 2011

ATIVO SALDO ATUAL PASSIVO SALDO ATUAL

CIRCULANTE DISPONÍVEL 170.344,23 CIRCULANTE/EXIG LONGO PRAZO 127.049,079

BANCO DO BRASIL 170.344,23 EMPRÉSTIMO FENABB 127.049,079

CREDORES POR ADIANTAMENTO 127.049,079

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

CRÉDITOS DIVERSOS 250,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.060.759,63

PATRIMÔNIO SOCIAL 2.060.759,63

ALMOXARIFADO 3.270,93 RESULTADO ACUMULADO 332.982,63

ATIVO PERMAMENTE 2.295.641,89

IMÓVEIS 2.055.317,29

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 252.437,18

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 15.633,89

TÍTULOS E DIREITOS 1.070,00

IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 53.736,21

TOTAL DO ATIVO 2.520.791,21 TOTAL DO PASSIVO 2.520.791,21

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2011

RECEITAS DEPESAS 326.510,38

MENSALIDADES 659.493,01 DESPESAS C/ PESSOAL 110.026,55

SÓCIO EFETIVO 659.493,01 ENCARGOS SOCIAIS 32.899,23

MATERIAL DE CONSUMO 33.351,55

OUTRAS DESPESAS 124.471,48

DESPESAS SOCIAIS 5.003,00

DESPESAS ESPORTIVAS 20.758,57

PEDRO CARVALHO MARTINS
PRESIDENTE

E & D SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.
CNPJ: 00 092409/0001-85

CONTADOR
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No caminho: 
placas de trânsito 
facilitam acesso

Seu cadastro na AABB

Preocupada em melhorar o acesso ao 
clube, a presidência da AABB investiu em 
placas de trânsito sinalizando as principais vias 
que dão ao local. Ao todo foram instaladas 
no mês de maio 10 placas. O trabalho de 
produção e implantação das placas foi 
acompanhado por funcionários da Secretaria 
Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte 

de Palmas, garantindo que tudo fosse feito de 
acordo com a legislação municipal. 

Para o presidente do clube, Pedro 
Carvalho, além dos associados, as placas 
ajudarão os convidados e também os 
turistas, que muitas vezes ficam perdidos 
pelas avenidas da cidade. “Sabemos da 
dificuldade em localização e percebemos a 

necessidade latente em sinalizar o acesso 
ao clube. As placas de trânsito são mais uma 
conquista da nossa diretoria”, disse. 

As placas foram instaladas em algumas 
avenidas importantes como a Avenida JK; 
dentro da quadra da Orla, próximo ao setor 
de clubes; e em estradas de chão no setor 
de clubes.  Confiram!

Mantenha-se informado de todas as novidades do melhor 
clube de Palmas, atualizando seu cadastro na secretaria. Assim, 
você irá receber os releases, notas, avisos e informativos da AABB, 
sempre em tempo real, sabendo de tudo o que acontece no clube. 

Na oportunidade você pode verificar a situação das 
carteirinhas de todos os membros, inclusive dos dependentes; 
ratificar dados como endereço residencial; telefones e e-mail. 
Tudo bem rapidinho no sistema informatizado do clube. 

As informações podem ser atualizadas no momento em 

que o associado for, por exemplo, retirar convites na secretaria. 
Vale relembrar, que os convites para convidados desde maio, 
estão sendo retirados pessoalmente pelos titulares na secretaria. 
A intenção é evitar possíveis confusões e problemas na hora 
da emissão dos convites. Cada associado tem direito a cinco 
convites por ano, além dos 20 convites na data do aniversário do 
titular ou de um dependente. 

A secretaria do clube fica aberta de segunda a domingo, das 
8 às 12h e das 13 às 18h. Mais informações pelo 3215-8209. 
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Novas obras vão sendo concluídas na AABB
Os investimentos não param de 

acontecer na AABB/Palmas. Prova disso, 
é que o clube está sempre em obras, seja 
com reformas ou novas construções. Neste 
mês de junho foi entregue o quiosque das 
quadras de tênis. Segundo o presidente do 
clube, Pedro Carvalho, o objetivo é oferecer 
mais estrutura para os amantes do esporte. 
O quiosque comporta cerca de 30 pessoas e 
pode ser usado para comemorações após as 
competições, já que tem churrasqueira, pia 
em alvenaria e banheiro. Em breve, será feito 
o calçamento até o local. 

Outro grande sucesso do clube são os 
quiosques individuais, onde o associado 
faz a reserva para usufruir da estrutura 
que tem mesas, cadeiras e churrasqueiras. 
Atualmente a AABB conta com 17 quiosques 
e eles estão sempre lotados aos sábados, 
domingos e feriados. “Começamos no mês 
de junho a construir mais 10 unidades, 
atendendo a solicitações de associados. A 

intenção é sempre atendê-los da melhor 
forma possível percebemos que isso era 
fundamental”, explicou o presidente. 

Para a criançada, a estrutura do 
parquinho infantil também recebeu 
melhorias. O local, que fica próximo ao 
quiosque GG,  já havia recebido uma tenda 
para proteger os pimpolhos do sol forte. 
Agora a área foi cercada e o chão recebeu 
areia para deixar a brincadeira ainda mais 
segura. O parque tem uma estrutura com 
escorregadores, casinha de escalada, entre 

outros brinquedos.
Na área de infraestrutura, compramos 

um novo transformador e estudamos a 
possibilidade de adquirir um gerador para 
reduzir os gastos e melhorar a qualidade 
da energia, evitando quedas e possíveis 
prejuízos. Um novo poço artesiano está 
sendo perfurado com a intenção de tornar o 
clube mais independente quanto ao serviço 
de abastecimento de água. Além disso, está 
em andamento o processo de licenciamento 
ambiental da AABB.

Outro projeto que o clube está 
colocando em prática é o de paisagismo. 
Vários jardins tropicais serão implantados 
na área da AABB, dando mais cor e 
movimento aos caminhos que ligam 
os blocos. A previsão é que o projeto 
seja concluído até o final do ano, com 
jardins contemplativos próximo à quadra 
poliesportiva, ao campo de futebol oficial 

e à academia.
“Vamos colocar plantas nativas do 

cerrado que se adaptam melhor ao clima 
quente e seco para facilitar o manejo das 
áreas. Além disso,  utilizaremos a água que 
é dispensada das piscinas para a irrigação 
dos jardins, reaproveitando os recursos 
naturais e evitando desperdícios”, explicou 
o presidente do clube, Pedro Carvalho.  
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Nosso Meio Ambiente 

ASSOCIE-SE 
À AABB 

Para tornar-se um membro 
do clube é muito fácil. Basta 
ser correntista do Banco do 

Brasil, fazer seu cadastro 
na secretaria do clube e 
pagar a taxa de adesão, 

que está com preço 
promocional, de 
R$ 900. O valor pode 

ser dividido em até 
6 vezes. A mensalidade 

custa atualmente R$ 41 
para solteiro e R$ 55 

no plano família.
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AABB: a casa do esp
O ano de 2011 começou com tudo para o 

melhor clube de Palmas: a AABB – Associação 
Atlética Banco do Brasil. Nestes seis meses 
que já se passaram, a diretoria realizou e 
apoiou eventos esportivos importantes para 
o Tocantins. O principal deles é o vôlei de 
praia, que é sucesso garantido no quesito 
participação de atletas e de público, com a 
realização do Circuito AABB de Vôlei de Praia. 
O evento já percorreu três cidades (Palmas, 
Paraíso e Itacajá), cumprindo seu objetivo de 
incentivar jogadores em diferentes regiões do 
Estado e levar o vôlei para todos.  

A primeira etapa do Circuito AABB 
Tocantins de Vôlei de Praia foi realizada entre 
os dias 21 e 22 de maio, no clube de Palmas, 
e teve 44 jogadores inscritos. A estrutura foi 
montada nas duas quadras de areia e foi palco 
de jogadas eletrizantes no naipe masculino 
e feminino. No primeiro lugar do pódio, a 
dupla Denise e Michele Lobo e Juarez e Victor 
(Paraíso), levaram a melhor em disputas 
apertadas. 

Para o jogador titular do Santo André, 
Juarez Júnior, que participou do Circuito 
em Palmas, o campeonato foi muito bem 
organizado e a cada ano melhora. “O nível dos 
atletas estava alto e isso nos incentiva a ser 
sempre melhores”, falou o atleta, que adiantou 

que estuda propostas para jogar vôlei fora do 
país: direto do Tocantins para o mundo. 

Na terra de Juarez, em Paraíso, nos dias 11 
e 12 de junho, município em que o esporte 
tem espaço e bons jogadores, o público pode 
conferir de perto a qualidade do Circuito 
AABB. Na quadra da praça do setor Pouso 
Alegre, os atletas soltaram o braço em lindas 
jogadas e competições acirradas. Sucesso 
total, com público prestigiando os mais de 
30 jogadores de vôlei que deram seu melhor 
na segunda etapa do Circuito. No masculino, 
Paulo André e Júnior (TO) ficaram com o 

primeiro lugar. No feminino, Mayana e Silvânia 
(TO) levaram o título.

Nos dias 02 e 03 de julho, a população 
de Itacajá, a 276 km de Palmas, literalmente 
parou para ver os atletas jogarem a terceira 
etapa do Circuito AABB Tocantins. Os jogos 
abriram a temporada de praia do município, 
que deu total apoio para o campeonato, 
oferecendo alojamento e alimentação para os 
participantes. Paulo André e Junião ganharam 
mais uma etapa, seguidos por Rogério e Tiago 
e a dupla Vitor e Maycon. O naipe feminino 
não foi realizado.
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porte tocantinense

Circuito BB na AABB: orgulho da diretoria
Pela primeira vez a 8ª 

etapa do Circuito BB de 
Vôlei de Praia foi realizada 
nas quadras de areia 
do clube. Uma super 
estrutura foi montada 
no local para sediar um 
dos mais importantes 
campeonatos do vôlei 
nacional.  O Circuito 
de três dias (26 a 29 
de maio), oficial da 
Confederação Brasileira de Voleibol , é patrocinada pelo Banco do Brasil e 
organizada no Tocantins pela Federação Tocantinense. Ao todo 29 duplas, de 
oito estados, participaram do evento. No masculino quem conquistou a etapa 
foi a dupla  Jan e Marcus ao baterem Celso e Beto. No feminino, Andrezza e Júlia 
foram as campeãs depois de vencerem as tocantinenses Silvania e Maiana.

Copa AABB de Voleibol 
Entre os dias 21 e 24 de abril, a quadra 

poliesportiva do clube foi palco da I Copa AABB de 
Voleibol. Ao todo, oito equipes masculinas e outras 
cinco femininas participaram do evento, inclusive 
atletas da cidade de Marabá – PA. Exemplo do amor 
pelo esporte, as paraenses viajaram 11 horas de ônibus 
para prestigiar o campeonato. No naipe feminino 
quem levou a melhor foi o time da AABB Palmas e no 
masculino a AABB de Paraíso. 

O secretário de Esportes de Paraíso, Luiz Carlos, 
que também joga, parabenizou a iniciativa. “Esperamos 
que a Copa se repita por outras vezes para impulsionar 
o esporte e estimular os atletas. Foi muito bom”, disse.

O evento também contou com presenças ilustres, 
como a levantadora do time Sub-17 da Seleção 
Brasileira, Nayara Cassimiro. Ela acompanhou a final 
feminina, já que sua irmã jogou pelo time do Dom 
Bosco, e disse que o campeonato incentiva e pode 
revelar novos talentos tocantinenses no voleibol. “Isso 
deve continuar”, destacou a levantadora que estava de 
férias por Palmas.

Tênis recebe injeção de ânimo
A AABB também foi sede nos dias 15, 16 e 17 de abril foi realizado na AABB o 1º Workshop de 

Tênis do Tocantins. O evento foi organizado pela Federação de Tênis do Estado em parceria com 
o clube. Um dos maiores especialistas em tênis do Brasil, Prof. Dr. 
Ludgero Braga Neto, foi responsável pelo workshop voltado para 
adultos e também crianças.

Dois meses depois, foi a vez da AABB realizar o 1º Circuito 
de Tênis, que contou com a participação de 75 pessoas, entre 
veteranos, iniciantes e crianças. As disputas giraram em torno de 
nove categorias e a marca do evento foi superação. Atletas de outras 
cidades também prestigiaram o campeonato, como os de Gurupi 
e Redenção (PA). “A intenção é realizar a segunda etapa do Circuito 
em setembro e em novembro fazer um campeonato masters com 
os melhores atletas das duas etapas”, comentou o professor de tênis, 
Wanteildo Lima. Para o presidente da Federação Tocantinense de 
Tênis, Rainer Cruz, o campeonato foi um sucesso e teve excelente 
participação dos atletas. “O número de participantes superou o 

esperado pelo clube e isso mostra que o tênis ainda pode crescer muito aqui”, disse. 

Kick Boxing movimenta clube
A quadra poliesportiva do clube ficou lotada com a 1ª Etapa do Campeonato Interestadual 

de Kick Boxing no dia 16 de abril. Os golpes de luta rolaram soltos no tatame montado no ginásio, 
que recebeu atletas de Palmas, Araguaína, 
Gurupi e Tocantinópolis, além de Goiânia - GO. 
A organização do evento ficou por conta da 
Federação Tocantinense de Kick Boxing Amador 
e Profissional Tradicional, em parceria com o 
clube.  “Com o apoio, a AABB consolida sua 
vocação de ser uma das maiores incentivadoras 
do esporte no Estado”, disse o lutador Paulinho, 
que juntamente com outro atleta representou a 
AABB em lutas profissionais. 

Liga Estadual de Futsal é show de bola
Quinze partidas e 146 gols. Assim foi a Liga Estadual 2011 de Futsal 

Masculina, que ocorreu no ginásio da AABB/Palmas entre os dias 21 e 22 
de maio. Das partidas saiu campeão a equipe Falcão 12/Quartetto/Toddy 
que bateu o Itpac/2º BPM 
de Araguaína. As duas 
consquistaram o direito 
de disputar a Liga Norte 
de Futsal. O evento está 
marcado para o mês de 
agosto na cidade de Belém 
(PA).  Ao todo oito equipes 
participaram do evento 
que foi organizado pela 
Federação Tocantinense de 
Futebol de Salão. Luis Santos do time Barrolândia Futsal foi o artilheiro da 
competição com 11 gols. Já o melhor goleiro foi Admael Alves do Falcão 12/
Quartetto/Toddy. 
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