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NOVA DIRETORIA DA AABB SÃO LUÍS É EMPOSSADA 
PARA DIRIGIR O CLUBE NO QUADRIÊNIO 2018/2021

Eleita em 16 de novembro 
do ano passado, mas empossada so-
mente em 1º de janeiro de 2018, de 
conformidade com que determina o 
estatuto social do clube, a nova di-
retoria da Associação Atlética Ban-
co do Brasil (AABB São Luís), que 
em 25 de agosto deste ano completa 
71 anos de fundação, fi cou assim 
constituída nos Conselhos de Ad-
ministração, Deliberativo e Fiscal: 
CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO (Presidente – Antonio Felix 
Sousa Pinto, Vice-Presidente Admi-
nistrativo – José Raimundo Praseres 

Almeida, Vice-Presidente Financeiro 
– Carlos Roberto Costa Gomes, Vi-
ce-Presidente Social – João Alberto 
Guimarães Almeida, Vice-Presidente 
Futebol – Francisco de Assis Ericeira, 
Vice-Presidente Aposentados – José 
Ribamar Cunha Araújo, e Vice-Pre-
sidente Outros Esportes – Augusto 
César de Nazaré Bulcão). CONSE-
LHO DELIBERATIVO (Presidente - 
Carlos Alberto Ramos Silva) e CON-
SELHO FISCAL (Presidente – João 
Evangelista Ribeiro Sousa Júnior).

Falando na ocasião, Antonio 
Felix Sousa Pinto, neste ato, empos-

sado pelo presidente da Comissão 
Eleitoral, advogado e sócio comuni-
tário Valdênio Gonçalves Caminha, 
disse: “Queremos e vamos trabalhar 
de forma integrada, compartilhada e, 
sobretudo, transparente, para que os 
três conselhos que compõem o clu-
be possam se fortalecer e, com isso, 
dar respostas e resultados concretos 
ao nosso corpo de associados, razão 
maior da existência da Associação”.

Plano de Metas - Tão logo 
foram empossados, os novos diri-
gentes da AABB São Luís, que vão 
comandar a entidade no quadriênio 

2018/2021, sob a batuta do presidente 
Félix Pinto, estão se reunindo cons-
tantemente e realizando um diagnós-
tico completo da atual situação em to-
dos os segmentos do clube. Para eles 
(dirigentes), as sucessivas reuniões 
serviram para defi nir, neste primeiro 
momento, um conjunto de ações que 
são consideradas prioritárias e que se-
rão implementadas já neste primeiro 
ano de gestão. São elas: informatiza-
ção da portaria, reforma geral de to-
das as cozinhas do clube,  construção 
de mais uma quadra poliesportiva e 
ampliação da academia de ginástica.

Prezado Associado (a), 
Com muito orgulho retorno 

à presidência da Associação Atlética 
Banco do Brasil (AABB São Luís), 
considerado por todos como o maior 
clube social do estado do Maranhão. 
Se por um lado me sinto feliz e hon-
rado por ter sido eleito, mais uma 
vez, por aclamação para comandar 
esse clube, agora para um mandato 
de 04 (quatro) anos, que compreen-
de o quadriênio 2018/20121, por ou-
tro lado, estou convicto também do 
grande desafi o que estou assumindo 
e, sobretudo, da enorme responsabi-
lidade que terei pela frente como di-
rigente maior da nossa Associação. 
Mas, a vida é feita de desafi os. São 
os desafi os que nos encoraja e nos 
fortalece para buscarmos as vitórias 

e nos tornarmos vencedores. 
Agora, para que isso acon-

teça, ou seja, tornar o nosso clube 
mais forte, respeitado, moderno e, 
por consequência, com mais opções 
de lazer, bem-estar e entretenimento, 
voltadas efetivamente para o asso-
ciado, razão maior da existência da 
Associação, conto com a iluminação 
de Deus, com o apoio dos nossos 
diretores e membros dos três Con-
selhos (Administração, Deliberativo 
e Fiscal), e principalmente com a 
colaboração dos funcionários e as-
sociados do clube. Só assim, unindo 
forças e compartilhando ideias, tere-
mos, volto a repetir, uma AABB for-
te e de excelência e, o que é melhor, 
presente na vida dos maranhenses, 
em especial dos ludovicenses, ofe-

recendo o que existe de melhor em 
atividades sociais, esportivas e de 
lazer e entretenimento.

Já como primeira medida, a 
nossa diretoria, após fazer um diag-
nóstico do quadro atual das áreas que 
necessitam de reformas e melhorias, 
defi niu por algumas ações que são 
prioritárias e serão implementadas 
já neste primeiro ano de gestão, que 
são: melhoria no processo de comu-
nicação, informatização da portaria, 
reforma geral de todas as cozinhas 
do clube, construção de mais uma 
quadra poliesportiva e ampliação da 
academia de ginástica. 

Um abraço a todos 
e fi quem com Deus! 

EDITORIAL 

Momento em que o presidente da AABB São Luis, Felix Pinto, já 
empossado, apresentava o Plano de Metas que será implementado na sua gestão 

Presidentes dos Conselhos de Administração, Fiscal e Deliberativo da Associação, 
respectivamente, Felix Pinto(E), João Evangelista Júnior e Carlos Alberto Silva

Felix Pinto
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MAIS UM CARNAVAL MARCANTE É RE-
ALIZADO NA SEDE DA AABB SÃO LUÍS

AABB É CAMPEÃ DO I TORNEIO
 DE FUTEBOL FEMININO

V COPA JOÃO BOSCO DE SINUCA É REALI-
ZADA COM SUCESSO NA AABB SÃO LUÍS

A exemplo do que aconteceu 
no ano passado, mais uma vez a As-
sociação Atlética Banco do Brasil 
(AABB São Luís) sai na frente, se 
consolida como o melhor clube so-
cial de São Luís e promove um car-
naval marcante e inesquecível. Mas 
só quem esteve lá, na sede do clube, 
participando da festa mais popular 
do Brasil, que é o carnaval, nos dias 
09 (Baile Ouro) e, também, nos dias 
10, 11 e 12 de fevereiro deste ano 
(Vesperais Carnavalescos) teve a 
dimensão da grandeza desse evento 
promovido pela direção da AABB, 
por meio da sua Vice-Presidência 
Social.

No Baile Ouro, além da par-
ticipação do DJ The Paul, a festa foi 
animada pela Máquina de Descascar 
Alho, Pepê Júnior e o Bicho Terra, 

que numa mistura de ritmos canta-
ram e resgataram o que existe de me-
lhor do carnaval, com destaque para 
o estilo maranhense que é único no 
Brasil. Já nos vesperais carnavales-
cos, voltados especialmente para a 
garotada, a animação ficou por conta 
da cantora Tereza Canto e da banda 
Nagandaya, que deram o tom da fes-
ta com hits alucinantes de axé e de 
marchinhas, entre outros que fizeram 
a alegria de todos.

“Foram quatro dias de mui-
ta folia e de extrema alegria num 
ambiente familiar, aconchegante e, 
principalmente, seguro. Na verdade, 
ingredientes que fazem o carnaval 
da AABB ser considerado o melhor 
da nossa capital”, assegurou João 
Alberto, vice-presidente Social do 
clube.

Um título inédito que vai ficar 
para a história do clube. A Associa-
ção Atlética Banco do Brasil (AABB 
São Luís) é campeã do I Torneio de 
Futebol Feminino Batom Verme-
lho, realizado no último dia 24 de 
março, na sede da Associação, com 
participação das seguintes equipes: 
Resenha (AABB), APCEF, DIVAS 
e APMGD.

O inédito evento, que teve o 
apoio e colaboraçãodo bar e restau-
rante Porto Seguro, da Academia 
Bodyteck, e das empresas Dulcy Bi-
juterias, Drili Beaty House e Bronze 
Nicole Sabatine, teve por objetivo 
promover saúde, bem-estar, lazer e 
entretenimento aos seus participan-
tes, no mês em que se comemora o 
Dia Internacional da Mulher.

Promovida pela parceria entre 
a Federação maranhense de Bilhar e 
Sinuca (FMBS) e Associação Atlética 
Banco do Brasil (AABB São Luís), foi 
realizada com sucesso nos dias 17 e 18 
de fevereiro deste ano, no salão de jo-
gos da Associação, a quinta edição da 
Copa João Bosco de Sinuca, abrindo 
oficialmente o calendário da modali-
dade no Maranhão.

Contando com a participação 
de 31 atletas, a competição homena-
geou mais uma vez o snooker João 
Bosco, ex-diretor (já falecido) da 
modalidade na própria AABB por 
vários anos. Assim, com organização 
do diretor da FMBS, Antonio Bento, 
e do diretor de Sinuca da AABB, Fa-
bricio Vieira, a V Copa João Bosco de 
Sinuca foi disputada pelos seguintes 
atletas: Anaconda, Bento, Beto, Bran-
dão, Daniel, Davi, Eudes, Fábio, 
Fabrício, Francisco Dualibe, 
Hallison, Jânio, Jansen, Júnior 
Carioca, Luís Oliveira, Luís Car-
los, Marcão, Nélio Júnior, New-
tinho, Nonato, Paulo Gondim, 
Paulo Mocelin, Paulo Roberto, 
Rafael, Sr. Luis, Tião, Toquinho, 
Venâncio, Walcour, Wellington e 
William.

Ao final da acirrada dis-
puta nos dois dias de competição, 

sagrou-se campeão o snooker Wellin-
gton, numa disputa magistral contra 
Davi numa melhor de nove partidas, 
vencendo pelo placar apertado de 5 
a 4. Na segunda posição ficou o pró-
prio Davi, enquanto a terceira coloca-
ção coube a Eudes, Fabrício ficou na 
quarta posição e Júnior Carioca ficou 
na quinta. A sexta posição ficou com 
Nélio Júnior, a sétima com Rafael e 
a oitava com Francisco Dualibe. O 
multicampeão Beto foi o ganhador da 
medalha de maior tacada, somando 75 
pontos. O troféu de melhor Sênior fi-
cou com Eudes, o vice-campeão Davi 
ganhou o troféu de melhor Sub-21 e 
Nélio Júnior consagrou-se como re-
velação.

(Fonte: Jornal Pequeno, de 
22/02/2018)

Snookers abebeanos que participaram da Copa, realizada 
no salão de jogos da Associação

Campeão Wellington (C) com Fabrício, Eudes, 
Davi e o presidente Félix Pinto

Alguns momentos do carnaval abebeano, realizado em grande estilo, na sede do clube

Equipe Resenha (AABB) - campeã do evento Equipes participantes do torneio 
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CANTOR TOM CLEBER REALIZA SHOW MAGISTRAL NA SEDE DA AABB SÃO LUÍS

AABB SÃO LUÍS É DESTAQUE NO CINFAABB DE SALVADOR

ALMOÇO REÚNE A CLASSE DE APOSENTADOS NA SEDE DA AABB SÃO LUÍS

Cumprindo o que foi determi-
nado no calendário de eventos festi-
vos do maior clube social do Mara-
nhão, que é a AABB São Luís, a nova 
diretoria da Associação já começa a 
dar mostras de como vão ser as ações 
que serão desenvolvidas em cada 
segmento dessa entidade de classe: 
planejadas e compartilhadas. De vol-
ta à presidência da AABB, o servi-
dor aposentado do BB, Félix Pinto, 
como é mais conhecido entre seus 
pares, pretende realizar uma gestão 
planejada, integrada e com resultados 
práticos e eficientes que beneficiem 
efetivamente o seu extenso corpo de 
associados.

Como é do conhecimento de 
todos, ou pelo menos da maioria dos 
sócios, os segmentos esportivo e so-
cial são os grandes termômetros do 
clube e que servem de parâmetro para 
medir, entre outras coisas, o grau de 
satisfação ou insatisfação do associa-
do. Assim, a escolha do sócio efetivo 
João Alberto Guimarães Almeida para 
a vice-presidência Social, nessa nova 
gestão, não poderia ter sido melhor. 

A Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB São Luís) teve parti-
cipação destacada no mais tradicional e 
concorrido Campeonato de Integração 
dos Funcionários do Banco do Brasil 

(Cinfaabb), versão 2018, que foi reali-
zado no período de 16 a 23 de março 
deste ano, na cidade Salvador-BA. O 
próximo da categoria, o de 2019, de 
acordo com a direção da Federação 

Nacional das AABBs 
(Fenabb), será realizado 
em Foz do Iguaçu-PR, 
com data ainda a ser de-
finida. 

Este ano, a de-
legação da AABB São 
Luís, comandada pelo 
Vice-Presidente de Apo-
sentados da entidade, 
José Ribamar Cunha 
Araújo, participou efe-
tivamente e com bri-
lhantismo das seguintes 

modalidades esportivas: Futebol Mi-
nicampo Supermaster (60+), Voleibol 
Feminino de Quadra, Sinuca (Antonio 
Félix Sousa Pinto), Atletismo (José 
Wanderlei Matos) e Natação Femini-
na (Nilva Batista Araújo). Ao final do 
evento, o atleta Wanderlei Matos ficou 
com a oitava posição geral na competi-
ção, a atleta Nilva Araújo foi destaque 
no Nado de Costas (25 metros) e, tam-
bém, no Nado Livre (50 metros). As 
garotas do Voleibol, que participaram 
pela primeira vez do Cinfaabb, tiveram 
participação discreta, mas foram elo-
giadas pelo empenho e determinação.

Já o Futebol Minicampo Super-
master, sob o comando do treinador 
Carlos Izoni, foi o grande destaque da 
AABB São Luís no Cinfaabb/2018. 

Na primeira fase empatou por 0 a 0 
com a AABB Florianópolis e venceu 
com méritos a AABB Belém pelo 
elástico placar de 5 a 0, com gols de 
Ribinha (2), Magno (1), Carlos Alber-
to (1) e Roberto Ramalho (1). Na fase 
semifinal venceu por 2 a 0 a AABB 
de Santa Cruz do Sul-RS, com gols 
da dupla Ribinha e Magno. E na final 
dessa Série venceu a AABB de Campo 
Grande-MS pelo placar de 3 a 2, com 
destaque para o atleta Magno que fez 
os três gols do jogo, sagrando-se o ar-
tilheiro da competição, com 05 gols, e 
que teve ainda Ribinha como vice-ar-
tilheiro, com 03 gols marcados. Em 
tempo: a AABB São Luís com a bela 
campanha realizada, passou, mereci-
damente, da Série C para a B. 

A Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB São Luís) promo-
veu, no dia 24 d janeiro deste ano, 
em parceria com a AAFBB, ANA-
BB e Cooperforte, entidades ligadas 
ao Banco do Brasil, mais um almoço 
voltado para a classe de aposentados 
do BB. Aliás, trata-se de um evento 
que já faz parte do calendário festi-

vo da Associação e que é comemo-
rado em todo o Brasil sempre nessa 
data. Este ano, o encontro, animado 
pela cantora Luciana Pinheiro, teve 
distribuição de prêmios e sorteio de 
brindes, e reuniu, no salão principal 
da ABB São Luís, aproximadamen-
te 200 pessoas, entre aposentados e 
pensionistas. 

 Assim, nessa manhã-tar-
de festiva do dia 24 de janeiro, a ca-
tegoria de aposentados do BB, que 
tanto já contribuiu para o crescimen-
to do banco e do Sistema AABB, 
marcou presença na sede da Asso-
ciação para comemorar a passagem 
dessa importante data. Presentes ao 
encontro da classe o presidente Félix 

Pinto e o vice-presidente de Aposen-
tados da AABB São Luís, Ribinha 
Cunha; o presidente da ANABB, 
Reinaldo Fujimoto; o vice-presi-
dente da AAFBB, Carlos Fernando 
Oliveira, além de Emídio Ribeiro, 
dirigente maior da AAFBB no Ma-
ranhão, e de Camilo Gomes Rocha 
Filho, representante da Cooperforte.

Gestor de visão e com bastante conhe-
cimento nas áreas social e de comuni-
cação e marketing, além de ser muito 
identificado com a instituição AABB, 
João Alberto, no seu primeiro ato, 
trouxe para fazer uma apresentação 
musical, na volta da “Sexta Especial 
do Mês”, nada menos que o cantor ro-

mântico maranhense Tom Cleber que, 
na noite do dia 23 de fevereiro deste 
ano, cantou e encantou a todos os pre-
sentes na sede da Associação, com o 
seu estilo romântico já bem conhecido 
do público ludovicense. Acompanha-
do pelo cantor Panda e com as partici-
pações especiais de Marquinhos Bill, 

Garrincha e Sid Tempest, ele (Tom) 
realizou um show marcante no am-
plo e aconchegante salão de festas da 
AABB, que ficou praticamente lotado 
de sócios e seus familiares, numa noite 
inesquecível para os amantes de uma 
boa música (MPB), como há muito 
tempo não se via.

Aposentados e pensionistas reunidos mais uma vez na sede da Associação Atlética Banco do Brasil

Alguns flagrantes do show inesquecível de Tom Cleber, realizado na sede da Associação

Delegação da AABB São Luis comemorando
 a brilhante participação no evento 
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TEM INÍCIO A COPA CÉSAR BRAGANÇA DE FUTSAL/2018

AABB SÃO LUÍS É A GRANDE CAMPEÃ DA IV COPA APCEF 
DE BASQUETE MASTER

COLÔNIA DE FÉRIAS ANIMA GAROTADA NA AABB

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente – Antonio Felix Sousa Pinto
Vice-Presidente Administrativo – José Raimundo Praseres Almeida 
Vice-Presidente Financeiro – Carlos Roberto Costa Gomes
Vice-Presidente Social – João Alberto Guimarães Almeida
 Vice-Presidente Futebol – Francisco de Assis Ericeira
Vice-Presidente Aposentados – José Ribamar Cunha Araújo
Vice-Presidente Outros Esportes – Augusto César de Nazaré Bulcão
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E CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente - Carlos Alberto Ramos Silva 

CONSELHO FISCAL 
Presidente – João Evangelista Ribeiro Sousa Júnior
Jornalista Responsável: Zeca Pinto – Reg. Prof. 
Nº 695/DRT-MA
Colaboração: Jean (Estagiário)
Arte e Diagramação: Cláudio Costa 
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB São Luís
Av. dos Holandeses Nº 08 – Bairro Calhau
Telefones: (98) 3235-6924 / 3227-6404 /3235-1638

Teve início no dia 24 de fe-
vereiro deste ano, no ginásio po-
liesportivo da Associação Atlética 
Banco do Brasil (AABB São Luís), 
a XVIII edição da Copa César Bra-
gança de Futsal. Na verdade, trata-
-se do maior evento da modalidade 
praticado não só em nossa capital, 
mas em todo o estado do Mara-
nhão.

Contando efetivamente com 
a participação de 59 (cinquenta 
e nove) equipes, distribuídas nas 
categorias Efetivo(06), Princi-
pal(06), Master(09), Sênior(05), 
Cinquentão Ouro(08) e Cinquentão 
Prata(09), Sessentão(10) e Seten-

tão(06), a copa tem duração previs-
ta de 04 (quatro) meses, com jogos 
quase todos os dias, num total de 
434 partidas, de acordo com a Co-
ordenação de Esportes da Associa-
ção.

De acordo ainda com a Co-
ordenação, os jogos estão sendo 
adequados diariamente, sendo de 
segunda a sexta (a partir das 19 
horas), aos sábados (a partir das 14 
horas) e aos domingos (a partir das 
08 horas), pelo fato de a Associa-
ção só ter um ginásio para a prática 
dessa modalidade, que é o Futsal, 
diferentemente do Futebol Society, 
que dispõe de 04 (quatro) campos.

Um show de basquetebol é 
como podemos defi nir a participa-
ção da Associação Atlética Banco do 
Brasil (AABB São Luís) na IV Copa 
APCEF de Basquete Master, encer-
rada com muito sucesso no dia 04 de 
março deste ano, no ginásio poliespor-
tivo da Associação do Pessoal d Caixa 
Econômica Federal (APCEF). Assim, 
mantendo a boa performance dos 
anos anteriores, a AABB foi campeã 
nas categorias 45+ (Masculino) e 38+ 
(Feminino) e campeã geral do evento 
com duas medalhas de ouro e uma de 
bronze na 50+ (Masculino).

Vale lembrar que as atletas da 
AABB 38+ (Feminino) confi rmaram 

Como sempre acontece nos 
meses de janeiro e julho de cada ano, 
a AABB São Luís promove uma Co-
lônia de Férias voltada especialmente 
para os fi lhos de sócios do clube, mas 
aberta também para as pessoas da co-
munidade (não sócios). Um evento 
social e de lazer que já faz parte do 
calendário festivo da Associação. Este 
ano, as atividades foram realizadas 
nos mais diversos segmentos do clu-
be, no período de 15 a 19 de janeiro, 
sob a coordenação e organização da 
empresa Fazendo Arte Recreação, 
uma antiga parceira da Associação 
Atlética Banco do Brasil.

o favoritismo e venceram na fi nal da 
competição as Meninas Apaixonadas 
por Basquete (MAB) pelo placar de 
57 a 43, sagrando-se bicampeãs do tor-
neio. E um dos destaques da AABB foi 

a pivô Elivane, cestinha da fi nal com 
16 pontos convertidos. Já na categoria 
45+(Masculino), a equipe abebeana 
venceu na fi nal o time da Escola Técni-
ca Federal do Maranhão pelo placar de 

64 a 52. O ala/pivô Mariano, da AABB 
São Luís, foi o cestinha da partida fi -
nal com 28 pontos e, de quebra, levou 
ainda o troféu “Craque da Galera”, na 
categoria 45+ (Masculino).  

Equipe Master (Masculino) - campeã do Torneio

Filhos de associados participando de mais uma Colônia de Férias na sede da Associação 

Equipe da AABB (Feminino) - bicampeã do Torneio

Momento da abertura do evento, realizado no ginásio poliesportivo do clube


