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ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE
LAZER RETORNAM NA AABB
COM MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA COVID-19

QUADRA POLI

Diretoria investe em nova
quadra para badminton e tênis
de mesa

SANTOS

Escola de Futebol do Santos abre
matrículas na AABB Palmas

DOAÇÃO DE SANGUE
AABB, Super e Fenabb se únem
para estimular doadores

Diretoria 2019/2022
Conselho de Administração
Presidente – Luis Benvindo de Oliveira
Vice-presidente - Antenor Batista Rosa
Vice-presidente Financeiro – Regina
Maria Castilho
Suplente – Luis Eduardo Rodrigues
Macedo
Vice-presidente Esportes – Tayrone
Ciqueira Cardoso
Suplente – Vilson de Aguiar Santos
Vice-presidente de Aposentados – Adão
de Jezus A. Ferreira
Suplente – Valdemar do Carmo Pereira
Vice-presidente Social – Ítalo Marcel
Costa Conceição

Conselho Fiscal
Titular - Luis Carlos Ferreira
Dos Santos
Suplente - Rosangela Guimaraes
Labre Tavares
Titular - João Adalto Moraes Ribeiro
Suplente - Maurício Ferreira Da
Silva

Adolfo U-Tan Gomes de Brito
Tarciso José de Souza
João Batista Mariano de Brito
Oziel Pereira dos Santos

Coordenador de Esportes - Marcos
Mateus de Sousa

Clay Regazzoni C. da Silva

Diretor de Beach Tennis, Durval Júnior
Diretor de Biribol, Hélio Ferreira Borges
Diretor de Futebol Master, Cleiber
Abudd

Jonilson Matos Rodrigues
Suplentes
João Petrônio Abreu Pereira
Crispim Batista Filho
Seliomar Mendes Tavares
Renato Beserra dos Reis
Raimundo Coelho e Silva Neto
Marcelo Aguiar Inocente

Conselho Deliberativo

Suplente – Alexandre Costa Barros

Diretoria de esportes

Cleiber Alves Abudd
Dimas Magalhães Neto
Hélvio Neves Mangabeira
Valdir José de Souza
Edson Carlos de Moraes
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Diretor de Futevôlei, Rafael Marcolino

Marcelo Walace de Lima

Diretor de Voleibol, Rosângela Moreira

Onildo Mendes Brito

Diretor de Vôlei de Praia, Alexandre
Costa Barros

Job Cunha Neto

FACE: @AABBDEPALMASTO
INSTAGRAN: @AABBPALMASTWITTER: @AABBPALMAS

Michele Lobo Castilho

TELEFONE - 3215-8209

Julimar Alves da Rocha

GIL MUNIZ (GERENTE ADMINISTRATIVA)- 99980-7900

Diretor de Truco, Estevão Cosmo
Vieira
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Diretor de Sinuca, Luiz Alberto
Bianchini e Gilmar Portilho

Diretor de Tênis de Mesa, Will Flávio

Pelágio Nobre Caetano da Costa

Diretor de Tênis De Quadra, Marcelo
Caetano

Saldanha Dias Valadares Neto

KÁTIA (99980-5131)

AABB Palmas reabre área de lazer
(quiosques e piscinas)
Após enviar ofícios à Secretaria
Municipal de Saúde e mobilizar representantes de clubes no dia 08 de
julho, a Diretoria da AABB Palmas
recebeu com muita satisfação a
informação de que a Prefeitura de
Palmas autorizou o retorno das áreas de lazer das associações. O novo
Decreto foi publicado na noite do
dia 09 de julho, e a liberação passou a vigorar no dia 12 de julho.

vam funcionando normalmente, mas
os clubes não podiam abrir, sob pena
de multas e outras sanções. Não havia
explicação para isso”, disse o presidente
Luis Benvindo, acrescentando que as
medidas sanitárias continuam valendo,
como entrada permitida de apenas 50%
da capacidade.

A Diretoria da AABB Palmas
comemora a vitória e a correção
do tratamento junto aos clubes
por parte da gestão municipal. “O
comércio, praças e praias esta-

Transparência:
Balancetes do
Exercício de
2020 estão no
site

Venha praticar
esportes na AABB!
- ARTES MARCIAIS
- BIRIBOL
- BADMINTON
- BEACH TENNIS
- FUTEBOL DE CAMPO
- FUTEBOL PARA CRIANÇAS
- FUTEVÔLEI
- GINÁSTICA RÍT (CRIANÇAS)
- HIDROGINÁSTICA
- MUSCULAÇÃO
- NATAÇÃO
- PILATES
- TÊNIS DE MESA
- TÊNIS DE QUADRA (SAIBRO)
- VOLEIBOL MASC, E FEMININO
- VÔLEI PARA CRIANÇAS

Assim como determina a Fenabb - Federação Nacional das
AABB’s, os balancetes da AABB Palmas estão todos disponíveis
para conferência dos associados no site palmasto.aabb.com.br.
A medida visa aumentar a transparência nas ações da Diretoria e
é prioridade da gestão. Os documentos do Exercício de 2020, já
aprovados pelo Conselho Fiscal e por associados em AGO, estão
no link https://palmasto.aabb.com.br/transparencia/. Além disso,
qualquer associado pode tirar dúvidas na secretaria do clube com
o presidente Luís Benvindo de Oliveira e com o vice-presidente
social Ítalo Marcel.

Escola Oficial do Santos abre
turmas de futebol no clube
A AABB Palmas agora tem mais uma opção para os pais/
responsáveis matricularem seus filhos no futebol. Além da
Escola Oficial do São Paulo, o clube fechou parceria também
com a Escola do Santos. As matrículas podem ser realizadas na secretaria do clube ou com a responsável
Fernanda Tavares (63 98445-1480).
As aulas são direcionadas para
crianças (meninos e meninas) a partir
dos sete anos de idade, com e sem
experiência com o esporte.
Segundo a responsável Fernanda Tavares, as aulas serão ministradas nos
turnos matutino e vespertino, excluí-

do o noturno. “Já estamos com algumas turmas com alunos
que já tem alguma experiência no futebol. Mas iremos abrir
vagas para iniciantes também”, explicou Fernanda.
As aulas acontecem
duas vezes ou três
vezes na semana, com
valores mensais de R$
135 e R$ 170, respectivamente. Sempre de
segunda a sexta, nos
turnos matutino ou
vespertino.
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Nova quadra poliesportiva está
sendo construída na AABB
Solicitação dos associados, uma nova
quadra poliesportiva está sendo construída na AABB Palmas, ao lado da antiga. A
construção está a todo vapor mesmo na
pandemia e segue para o próximo passo:
instalação do telhado. A AABB Palmas é
o maior complexo esportivo e de lazer do
Tocantins e a Diretoria, encabeçada pelo
presidente Luis Benvindo de Oliveira, não
mede esforços para manter o título.

poliesportiva, sala de artes marciais, piscina
semiolímpica, duas piscinas de biribol, sala
de jogos e quatro quadras de areia.

São dois campos de futebol society,
um campo oficial, um campo society de
grama sintética, quatro quadras de saibro
para tênis (duas cobertas), uma quadra

Segundo o presidente da AABB Palmas
Luis Benvindo de Oliveira os investimentos
continuam no clube e administração está
lutando pela reabertura da área de lazer

Escola Oficial
do São Paulo
reabre turmas
de futebol

do clube. “A Prefeitura ainda não liberou a área
de lazer por conta das medidas de contenção da
Covid-19, mas estamos buscando na Justiça a
autorização”, disse o presidente.

Durante a pandemia vários investimentos
foram realizados, como cobertura de duas
quadras de saibro, construção de uma nova
piscina de biribol, reforma e construção
de novos brinquedos no parque aquático
infantil.

As aulas da Escola Oficial do São Paulo retornaram juntamente com as atividades esportivas dentro do clube, com
autorização da Prefeitura de Palmas. Associados da AABB
Palmas têm desconto e podem entrar em contato com a Cléia
pelo número 99954-4196.
As aulas acontecem de terça a sexta-feira, das 18h30 as
20h30, para garotos e garotas de 3 a 15 anos de idade. Veja o
quadro com horários e datas das aulas em https://spfcpalmas.
com.br/turmas.html

AABB Palmas, Fenabb e Super BB se únem para
estimular a doação de sangue no Tocantins
O Ministério da Saúde estima que,
em 2020, o medo da Covid-19 pode
ter causado uma diminuição de até
20% no total de doações de sangue
em comparação ao ano de 2019. No
Tocantins, os estoques andam em
baixa e pensando em ajudar a mudar
esse cenário, o vice-presidente
social da AABB Palmas Ítalo Marcel,
o consultor da Fenabb – Federação
Nacional das AABB’s no Tocantins
Cláudio Marques e a superintendente comercial do Banco do Brasil
Natália Parente, se encontraram no
dia 16 de junho, com a coordenadora
de Captação do Hemocentro Central
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Robéria Fernandes.
Segundo Marcel, a ideia é iniciar uma
campanha nas redes sociais e sites das
AABB’s tocantinenses, tendo a AABB
Palmas como modelo, para incentivar
a doação de sangue. “O estoque está
muito baixo e os próximos meses são
os mais críticos. Além disso, temos as
doenças que surgem após a contaminação da Covid-19 e as pessoas que
precisam passar por cirurgia necessitam de sangue para sobreviver. Daí
surgiu a ideia de nos unir e estimular
esse ato de amor ao próximo junto aos
filiados”, comentou o vice-presidente

Social da AABB Palmas, acrescentando
que também é doador e já fez sua parte.
Para saber mais acesse nosso site palmasto.aabb.com.br.

O melhor clube da
região Norte do País
espera por você.
Venha praticar
esportes na AABB
Palmas!
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