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SÃO JOÃO OURO DA AABB SÃO LUÍS TEM A MARCA
 DA ANIMAÇÃO E DA SOLIDARIEDADE HUMANA

JESAB DE BALSAS VAI REUNIR 10 AABBs DO MARANHÃO

Verdadeiramente um São 
João Ouro em animação, alegria e, 
sobretudo, em solidariedade huma-
na, pois os alimentos não perecíveis 
arrecadados, por conta desse evento, 
pela direção da AABB São Luís, na 
troca do convite feita pelo sócio, já 
foram distribuídos para 10 (dez) ins-
tituições de caridade da nossa capi-
tal e vai amenizar um pouco a fome 
de centenas de famílias carentes da 
periferia de São Luís. Portanto, um 
brilhante gesto de solidariedade hu-
mana da direção desse clube, com o 
apoio e colaboração do seu corpo de 
associados.

Assim, o São João Ouro, 
realizado nos dias 22 e 23 de ju-
nho, a partir das 21 horas, ofereceu 
o que existe de melhor do folclore 
maranhense nessa época do ano. No 
primeiro dia, as apresentações fi ca-
ram por conta de os Bois de Nina 
Rodrigues e Pirilampo (sotaques de 

orquestra), Cacuriá de Dona Teté 
e o Boi de Maracanã (matracas e 
pandeirões). No segundo e último 
dia, foi a vez da Quadrilha Podero-
sas, o Boi Brilho da Ilha (sotaque 
de orquestra), o Boi Barrica (todos 
os sotaques), e os Bois de Morros e 
Novilho Branco, ambos de sotaque 
de orquestra.

Além disso, a Casa de Re-
boco repetiu o sucesso do ano passa-
do, com muito forró pé de serra nos 
dois dias de realização da festa juni-
na da Associação, animando o festi-
vo ambiente e colocando todos pra 
dançar. Destaque também, mais uma 
vez, para a Praça de Alimentação, 
montada ao lado do salão principal, 
que ofereceu, entre outras coisas, o 
melhor das comidas típicas da culi-
nária maranhense, além de bebidas 
alternativas (coquetel de frutas, cai-
pirinha e caipiroska). Enfi m, mais 
um São João Ouro inesquecível!

 Com patrocínio da Federa-
ção Nacional das AABBs (Fenabb), 
apoio do Cesabb-MA e organização 
da AABB São Luís, será realizada 
nos dias 18 e 19 de agosto deste 
ano, na sede AABB do município 
de Balsas-MA, a Jornada Estadu-
al de AABBs (Jesab), versão 2018. 

O tradicional evento esportivo vai 
contar com as participações das 
AABBs de São Luís, Caxias, Baca-
bal, Codó, Imperatriz, Santa Luzia, 
São Domingos do Maranhão, São 
João dos Patos, São Raimundo das 
Mangabeiras e da anfi triã Balsas, 
totalizando 10 (dez) associações do 

Banco do Brasil.
Este ano a Jesab, que tem 

como objetivo maior promover la-
zer e entretenimento e, com isso, 
qualidade de vida aos seus partici-
pantes, além de divulgar produtos e 
serviços do BB, vai oferecer diver-
sas modalidades esportivas, sendo 

que a AABB São Luís participará 
das seguintes: futebol adulto, fu-
tebol máster, futebol supermaster, 
futsal, voleibol feminino, futevô-
lei, voleibol de areia masculino e 
feminino (duplas), tênis de mesa 
masculino, tênis de mesa feminino 
e sinuca.   
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CANTOR ELYMAR SANTOS É A GRANDE ATRAÇÃO
 NA FESTA DOS NAMORADOS DA AABB

NORTE-NORDESTE DE SINUCA BATE RECORDE 
DE INSCRITOS EM EDIÇÃO MARANHENSE

Cumprindo mais um compro-
misso de proporcionar lazer e en-
tretenimento ao corpo de sócios do 
clube, com a realização de grandes 
eventos sociais, a vice-presidência 
Social da AABB São Luís, sob o co-
mando do sócio efetivo João Alberto 
Guimarães, promoveu, em grande 
estilo, no dia 08 de junho deste ano, 
em sua sede social, mais um grande 
show musical.

Em comemoração ao Dia 
Especial dos Namorados, quem co-
mandou, em clima de muita anima-
ção e euforia, deixando o público já 
quase em estado de êxtase, foi nada 
menos que o cantor Elymar Santos, 
uma das grandes estrelas da música 
popular brasileira. O acompanha-
mento desse show magistral foi da 
banda maranhense Panda, sendo 
também uma das atrações da noite 

da Associação.
Elymar Santos, bem ao seu 

estilo, trouxe em seu repertório, 
músicas que fi zeram parte dos seus 
30 anos de carreira, com grandes 
sucessos e homenageando diversos 
artistas que participaram do seu úl-
timo DVD como: Diogo Nogueira, 
Alcione, Mumuzinho, entre outros 
destaques do samba e da MPB.

“Foi um show inesquecível 

com toda a tradição e qualidade da 
AABB São Luís. Por isso, agradece-
mos a todos que se fi zeram presentes 
neste grandioso evento e reiteramos 
o compromisso de proporcionar, aos 
nossos associados, festas inesquecí-
veis e à altura do clube”, assegurou o 
vice-presidente social João Alberto, 
fazendo questão de elogiar o traba-
lho de sua equipe, sob a coordenação 
de Thaysa Lopes.

O Maranhão conquistou, nes-
se mês de julho, mais um importante 
resultado para a sinuca brasileira. A 
Federação Maranhense de Bilhar e 
Sinuca (FMBS) anunciou que o 5º 
Campeonato Norte-Nordeste de Si-
nuca tem o número recorde de 144 
atletas inscritos. Aberto ao público, 
o evento será realizado de 02 a 05 
de agosto deste ano, nos salões da 
Associação Atlética Banco do Bra-
sil (AABB São Luís).

 A competição será rea-
lizada com patrocínio dos Super-
mercados Mateus e do Governo do 
Maranhão (Lei Estadual de Incen-
tivo aos Esportes) pela FMBS e 
Confederação Brasileira de Bilhar 
e Sinuca (CBBS). A premiação total 
do evento será de R$ 45 mil reais. 
O sorteio das primeiras chaves de 
jogos acontecerá no próximo dia 28 
de julho, às 21 horas, no salão prin-
cipal da AAB São Luís. O início dos 
jogos do Qualifyng (classifi cação 
para a 1ª fase) acontecerá no dia 03 

de agosto, às 10 horas, no mesmo 
local. Os jogos ofi ciais da segunda 
fase serão iniciados no dia 04 de 
agosto, às 14 horas. E a grande fi nal 
será no dia 05 de agosto (domingo). 
Os jogos são abertos ao público e te-
rão transmissão pelos sites do Jornal 
Pequeno e da CBBS.

                                                                                                                                                     
CAMPEÕES DO NORTE-
-NORDESTE 

2013 – Disputado por atletas 
do RN, PB, PE, AL, BA, MA, PI, 
CE e PA, o 1º Norte-Nordeste de 
Sinuca teve como campeão o atleta 
Baianinho (BA), que venceu Ítaro 
(PE) na fi nal por 5 a 1.

2015 – 130 atletas competi-
ram no 2º Campeonato Norte-Nor-
deste de Sinuca, que consagrou o 
campeão Wilson Alves, vencedor da 
fi nal com Rolinha (PB), em melhor 
de nove partidas.

2016 – Os atletas da Federa-
ção Cearense, Jesus e Celinho, fi ze-
ram a fi nal do 3º Norte-Nordeste de 

Sinuca, na sede da AABB São Luís. 
Em melhor de sete partidas, Jesus 
sagrou-se campeão por 4 a 1.

2017 – Dois campeões bra-
sileiros Sênior fi zeram a fi nal do 4º 
Campeonato Norte-Nordeste de Si-
nuca. Aos 73 anos, o cearense Jesus 
conquistou o bicampeonato ao ven-
cer o atleta Carioca (AL) na decisão, 

em melhor de sete partidas.
2018 – 144 atletas disputarão 

o evento de 02 a 05 de agosto de 
2018, na sede da AABB São Luís, 
sendo um número recorde de parti-
cipantes na competição.

(Fonte: Portal da TV Guará, 
19/07/18)

Espaço da Sinuca

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 e Fotos: Jean Michel (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

Dirigentes e sócios efetivos e comunitários da AABB São Luis foram presenças marcantes no show especial Dia dos Namorados, realizado na sede da Associação, com Elymar Santos  

AABB São Luis foi palco do último Norte-Nordeste realizado em nossa capital



3

COLÔNIA DE FÉRIAS DA AABB: UM ENCONTRO 
MARCADO COM A GAROTADA NO MÊS DE JULHO

AABB SEDIA 3ª ETAPA DO CIRCUITO MARANHENSE
DE TÊNIS DE MESA 

AABB-AQUAFIT É DESTAQUE NA NATAÇÃO MARANHENSE

Como sempre acontece a cada 
ano, a Associação Atlética Banco do 
Brasil (AABB São Luís) promove, sem-
pre nessa época do ano, a sua tradicional 
Colônia de Férias. E este ano não poderia 
ser diferente. No período de 09 a 13 de 
julho, sob a coordenação e organização 

da empresa Fazendo Arte Decoração, a 
garotada, na sede da Associação, de vá-
rias faixas etárias, se divertiu à vontade e 
pode interagir participando das diversas 
atividades oferecidas durante o evento, 
no seguro e amplo ambiente do maior 
clube social do Maranhão.

Assim, durante os 05 (cinco) 
dias de realização do evento, o que não 
faltou foi diversão. A gurizada pode par-
ticipar efetivamente de jogos de aven-
turas, cooperativos, virtuais, aquáticos, 
além de jogos de tabuleiros. As crianças 
participaram ainda de oficinas de es-

porte como rúgbi, badminton, futebol 
americano, atletismo, handebol, vôlei, 
bem como de lutas, atividades lúdicas e 
artesanais, brincadeiras molhadas, cine-
minha e oficina de culinária. Ao final, a 
Colônia de Férias foi encerrada com a  
Balada Kids.

Com a participação de atletas 
(mesatenistas) dos municípios de Nova 
Olinda, Caxias, Vitorino Freire, São 
Luís (Maranhão) e Teresina (Piauí) foi 
encerrada em clima de muita animação 
e congraçamento, na sede da AABB São 
Luís, a 3ª Etapa do Circuito Maranhense 
de Tênis de Mesa. Realizado nos dias 14 
e 15 de julho deste ano, o circuito foi 
dividido por categoria, ficando assim 
definido: Rating A e Feminino, Rating 
B, Rating C, Pré-Mirim Masculino e 
Rating D, Lazer, Mirim Masculino, In-

fantil e Juvenil, Adulto, Pré-Mirim, Mi-
rim, Sênior e Paralímpico, e Veterano.

A AABB São Luís, anfitriã do 
evento, foi destaque no Rating A (Bru-
no Ribeiro – vice), Rating C (Fernando 
Magalhães – vice), Rating D (Gabriel 
Carvalho – campeão e Davi Carvalho 
– vice), Pré-Mirim (Gabriel Carvalho 
– campeão e João Lucas – vice), Lazer 
(Adonias Filho – vice), Mirim Mas-
culino (Davi Carvalho – vice), Adulto 
(Magno Júnior – campeão) e Sênior 
(Bruno Ribeiro – campeão).

RANKING DE CLUBES MASTERS:

1º - AABB-Aquafit – 1.621,00 Pontos
2º - APCEF – 1.425,50 Pontos
3º - Academia Viva Água – 1.417,00 Pontos
4º - Nina Escola de Natação – 40700 Pontos
5º - DM Aquatic Center/CFO/PM – 312,00 Pontos
6º - Escola de Natação Golfinho – 203,50 Pontos
7º - Academia Bodytech – 143,00 Pontos
8º - Escola de Natação Aquatic – 73,00 Pontos

A equipe de natação Master da 
AABB-Aquafit, hoje com 105 atletas 
cadastrados e comandada pelo profes-
sor Márcio Cunha, participou em 2018 
das duas primeiras etapas do Circuito 
Maranhense Masters de Natação. 

A primeira etapa aconteceu na 
Academia Viva Água, nos dias 21 e 
22 de Abril, com a realização do III 
Troféu Osvaldo Telles, onde a AABB-
-Aquafit se tornou Vice-campeã nas 

categorias Masters e Iniciantes. O des-
taque individual da equipe foi para a 
atleta Letiana Telles, que conquistou 
o troféu de melhor índice técnico fe-
minino nessa etapa. Ao todo a AABB-
-Aquafit faturou 53 medalhas de ouro, 
30 de prata e 26 de bronze, totalizando 
109 medalhas.

A segunda etapa, foi realiza-
da na Golfinho Academia de Espor-
tes, onde aconteceu o I Troféu Ivan 

Pereira. A AABB-Aquafit superou o 
primeiro resultado do ano, sangran-
do-se Campeã na categoria Masters e 
Vice-campeã na categoria Iniciantes 
e mais uma vez o destaque individual 
da equipe ficou para a atleta Letiana 
Telles, alcançando o troféu de melhor 
índice técnico feminino da competi-
ção. Dessa vez a AABB-Aquafit con-
quistou 66 medalhas de ouro, 39 de 
prata e 23 de bronze, totalizando 128 

medalhas.
Agora a equipe se prepara para 

a terceira etapa do Circuito Maranhen-
se, IV Troféu Jerônimo Pinheiro, que 
acontecerá na piscina da DM Aquatic 
Center, nos dias 25 e 26 de Agosto.

A Associação Maranhen-
se Masters de Natação divulgou o 
ranking de clubes 2018 e o TOP 10, 
Masters e Iniciantes, até a segunda 
etapa, confira abaixo:

RANKING DE CLUBES INICIANTES:

1º - APCEF – 956,00 Pontos
2º - AABB-Aquafit  – 867,00 Pontos
3º - Escola de Natação Golfinho – 493,00 Pontos
4º - DM Aquatic Center/CFO/PM – 432,00 Pontos
5º - Academia Viva Água – 344,00 Pontos
6º - Academia Bodytech – 316,00 Pontos
7º - Escola de Natação Aquatic – 9,00 Ponto 

ATLETAS DA AABB-AQUAFIT QUE LIDERAM O RANKING POR CATEGORIA

INICIANTES FEMININO:

Gracimar Medeiros (50+)  

Masters Feminino:

Letiana Telles (30+)
Lúcia Moreira (40+)
Fabiana Cunha (45+)
Regiane da Silva (55+)

INICIANTES MASCULINO:

Amós Oliveira (Pré-Master)
Italo Jadson (25+)
Carlos Rodolfo (30+)
Leonardo Costa (35+)
João Fagundes (65+)

Masters Masculino:
Felipe Cunha (25+)

Crianças das mais diversas faixas etárias que participaram em clima de muita animação da Colônia de Férias na sede da Associação 

Presidente Félix Pinto com atletas vencedores do Tênis de Mesa

Atletas da AABB - Aquafit em dois momentos distintos na competição
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EFETIVO
Campeão: Zero Um 39 (8)
Vice: BB CHOPP (6)
Artilheiro: Hugo Leonardo (BB Chopp)
com 25 gols 
Melhor Defesa: Zero Um 39

PRINCIPAL
Campeão: Apal (8)
Vice: Malufão (7)
Artilheiro: Ítalo (Apal) com 20 gols
Melhor Defesa: Malufão

MASTER
Campeão: Sampaio (7)
Vice: Apal (5)
Artilheiro: Gilson (Sampaio) com 48 gols
Melhor Defesa: Sampaio

SÊNIOR
Campeão: Sampaio (8)
Vice: Guarany (3)
Artilheiro: Gilson (Sampaio) com 33 gols
Melhor Defesa: Santos

CINQUENTÃO OURO
Campeão: Santos (6)
Vice: Arsenal (1)
Artilheiro: Ozônio (Santos) com 32 gols
Melhor Defesa: Santos

CINQUENTÃO PRATA
Campeão: União (3)
Vice: Ícaro (2)
Artilheiro: Artilheiro: Valdique (União) 
com 23 gols
Melhor Defesa: União

SESSENTÃO
Campeão: Americano (3)
Vice: Apocalipse (0)
Artilheiro: Daniel (Cruzeiro) com 28 gols
Melhor Defesa: Americano 

SETENTÃO
Campeão: Apocalipse (5)
Vice: Botafogo (3)
Artilheiro: Ironildo (Apocalipse) com 32 gols
Melhor Defesa: Botafogo

CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DA AABB COMEÇA 
EM GRANDE ESTILO COM A VOLTA DO TORNEIO INÍCIO

CONHECIDOS OS CAMPEÕES DA XVIII COPA CÉSAR 
BRAGANÇA DE FUTSAL

ESCOLINHA MENINOS DE OURO DA AABB SÃO LUÍS
É CAMPEÃ EM SÃO PAULO NA ARENA NEYMAR

Na AABB o esporte é pra va-
ler. Terminou a competição de Futsal 
já entra em cena o Futebol Society. E 
o pontapé inicial já foi dado para a re-
alização do maior campeonato interno 
de futebol society do estado do Mara-
nhão, que este ano homenageia o sócio 
efetivo e aposentado do BB, desportista 
João Neves. Assim, no último dia 14 de 
julho, na arena abebeana (04 campos 
de futebol society, sendo um de grama 
sintética), foi realizado um brilhante e 
concorrido torneio início, com a par-
ticipação de 60 equipes, divididas nas 
categorias Efetivo (06), Principal (06), 
Master (10), Sênior (06), Cinquentão 
Ouro e Prata (16), Sessentão (10), e Se-

tentão (06). Cabe informar que somente 
essa competição envolve a participação 
de nada menos que 1.600 sócios do 
clube.

O Torneio Início, uma marca 
histórica no futebol abebeano e que 
tinha sido esquecido por alguns anos, 
teve volta triunfal agora com a nova 
direção da AABB São Luís, sob o co-
mando da equipe de Francisco Ericeira, 
vice-presidente de Futebol da Asso-
ciação. Com o futebol voltou também 
a música ao vivo nas tardes-noites de 
sábado, também um pouco esquecida. 
O certo é que, se o campeonato inter-
no vai corresponder às expectativas, 
não se pode afirmar, mas pelo menos 

em frequência o número de sócios foi 
bastante expressivo, não sendo possível 
encontrar vagas no estacionamento do 
clube para quem chegou atrasado para 
a abertura desse torneio.  Este ano, o 
campeonato interno, que contará com 
a participação das 
mesmas equipes do 
torneio início, já foi 
iniciado no último 
dia 17 de julho e 
tem término previs-
to para o dia 1º de 
dezembro deste ano. 
Só para lembrar, os 
times campeões do 
Torneio Início e que 

já entram motivados, para a longa 
competição, foram: Efetivo (Zero Um 
39), Principal (FASC), Master (Lazio), 
Sênior (Apocalipse), Cinquentão (San-
tos), Sessentão (Condor) e Setentão 
(São Luís).

Chegou ao seu final a XVIII edição da Copa César Bragança de Futsal, que teve início em 24 de fevereiro deste ano e foi encerrada com sucesso agora no último 
dia 30 de junho. Disputada sempre no primeiro semestre do ano, a disputada copa contou com a participação efetiva de 61 equipes, divididas nas categorias Efetivo, 
Principal, Master, Sênior, Cinquentão Ouro, Cinquentão Prata, Sessentão e Setentão. Ao final do torneio, coordenado pela equipe da Vice-Presidência de Futebol da 
AABB São Luís e arbitrado pela Federação Maranhense de Futsal (FMF), sagraram-se campeãs, neste ano de 2018, as seguintes equipes por categoria.

CAMPANHA
1ª fase
Meninos de Ouro - AABB (MA)  3 x 3 TDF 23 A (SP)  
Meninos de Ouro - AABB (MA)  3 x 1 Suzano FC (SP) 
Meninos de Ouro - AABB (MA)  3 x 0 Quales (SP) 

SEMIFINAL
Meninos de Ouro - AABB  (MA)  2 x 1 Escola Cruzeiro 
SLZ (MA)  

A escolinha de futebol Meninos de Ouro da AABB São Luís, que teve o apoio maciço dos pais de atletas, venceu por 3 a 0 o time TDF 23 A (SP) e sagrou-se 
campeã do Brasileiro/2018, categoria Sub-11.Cristian balançou a rede do adversário e abriu o marcador. Na reta final de partida, André e Leandro ampliaram a van-
tagem e garantiram o campeonato em cima dos paulistas por três gols de diferença, fechando a participação da Escolinha da AABB com quatro vitórias e um empate. 

FINAL
Meninos de Ouro - AABB (MA) 3 x 0 TDF 23 A (SP)

DESTAQUES
Artilheiro - Cristian Jorge (Meninos de Ouro - AABB)
Melhor goleiro - Enzo Leandro (Meninos de Ouro - 
AABB) 
Troféu Fair Play - TDF 23 A
Melhor comissão técnica - Thalyson, Rogerio e Toni-
nho (Meninos de Ouro - AABB)

Momento da abertura do Torneio Início de Futebol Society


