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CAMPANHA SEJA SÓCIO DA AABB SÃO LUIS
É UM SUCESSO E SUPERA AS EXPECTATIVAS

71 ANOS DA AABB SÃO LUIS!

EDITORIAL 
Palavra do Presidente

Félix Pinto

Voltada especialmente para 
correntistas do Banco do Brasil, a 
campanha Seja Sócio, idealizada 
pela Vice-Presidência Social da 
AABB São Luís, sob o coman-
do do servidor efetivo do BB 
João Alberto Guimarães e com 
a efetiva colaboração da Rela-
ções Públicas Thaysa Lopes, foi 
apresentada aos superintendentes 
estadual e regional do Banco do 
Brasil, respectivamente, Álvaro 
Fertig e Mohab Guedes, em reu-
nião realizada no dia 29 de agos-
to deste ano.

De lá para cá, a AABB e a 
Super, por meio desses dois di-
rigentes, abraçaram essa causa e 
o resultado não poderia ter sido 

melhor. No curto período de sua 
realização, ou seja, de 05 de se-
tembro até 31 de outubro deste 
ano, data de encerramento da 
campanha, o clube do novo mi-
lênio, como é chamado carinho-
samente pela maioria dos sócios, 
contabilizou precisamente 590 
novos associados no seu quadro 
social, superando todas as expec-
tativas.

“Mas a nossa meta é mais 
desafiadora, pois pretendemos 
colocar 700 novos sócios e, por 
consequência, incrementar e me-
lhorar de forma significativa a 
receita anual do clube” garante 
João Alberto, vice-presidente so-
cial da Associação. 

Para João Alberto, que foi o 
idealizador do projeto, “a campa-
nha, só teve o sucesso esperado 
porque contou com o apoio lo-
gístico dos gerentes de relacio-
namento do Banco do Brasil de 
nossa capital e de uma incansável 
equipe de colaboradores”, disse. 

Assim, durante o período 
de sua realização, os gerentes di-
vulgaram bem a campanha com 
a distribuição de farto material 
informativo (folders e folhetos) 
com informações do clube, além 
da grande mobilização que foi 
feita para as vendas desses títu-
los, com destaque para as redes 
sociais, uma ferramenta essencial 
nos dias atuais.

Como prêmio, esses cola-
boradores estão concorrendo a 
um aparelho celular (Iphone) e 
a três inscrições para participar 
da segunda edição da Corrida da 
AABB, a ser realizada no próxi-
mo dia 11 de novembro.

Essa brilhante iniciativa de-
monstra claramente que a nova 
direção da AABB São Luís, que 
tem à frente o presidente Félix 
Pinto, possui credibilidade junto 
à sociedade ludovicense e está 
no caminho certo, pois cada vez 
mais, com ações dessa natureza 
que engrandece o clube, amplia 
o seu quadro social e, com isso, 
garante melhorias na qualidade 
dos serviços prestados.

A Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB São Luís) é re-
ferência positiva em lazer, esporte 
e cultura na sociedade ludovicen-
se, desfrutando assim de respeito 
e credibilidade junto aos seus as-
sociados, promotores de eventos, 
imprensa, artistas, autoridades e 
comunidade em geral. 

Dentro desse contexto, po-
demos afirmar que o barracão, a 
pista de atletismo, as piscinas, o 
ginásio de esportes, a academia 
de ginástica, a quadra de areia, os 
campos de futebol, o parque aquá-
tico, o salão de festas, e a ampla 
sede social, entre outros espaços, 
credenciam a AABB São Luís a 

ser considerada o maior clube so-
cial do Maranhão.

Tudo isso foi pensado e cons-
truído de forma planejada e com 
olhos no futuro, com o objetivo 
maior de melhorar as instalações 
físicas e, com isso, proporcionar 
melhorias significativas voltadas 
para o bem-estar da comunidade. 
Isto significa que o clube precisa 
ter uma infraestrutura com apoio 
logístico de primeira qualidade, o 
que de fato já vem acontecendo, 
para atender mais de 3.500 asso-
ciados e seus dependentes.

Nesse novo momento, o nos-
so clube cresce exponencialmente 
com projetos inovadores, sempre 

abertos para os horizontes do fu-
turo e das futuras gerações, com 
responsabilidade social e muita 
determinação, promovendo bem-
-estar para o bem maior do nosso 
clube, que é você, associado!

Assim, muito obrigado por 
participar ativamente do nosso 
clube e por fazer parte das nos-
sas conquistas. Nesses 71 anos de 
existência, o nosso maior presente 
é ter você, associado, participan-
do ativamente dos nossos sonhos 
e realizações. Por isso, hoje é dia 
de agradecer a cada um dos nos-
sos sócios, amigos e colaborado-
res que fazem parte dessa história 
grandiosa da Associação Atlética 
Banco do Brasil.

Momento em que a campanha foi apresentada pelo vice-presidente social da AABB, João Alberto, aos superintendentes Álvaro Fertig e Mohab Guedes, em reunião na sede da Super 
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BANDAS MIX BRAZIL E MAKINA DUTEMPO 
EM SHOW MEMORÁVEL NA SEXTA ESPECIAL

Uma volta ao passado 
musical, literalmente. É 
como podemos traduzir 
e definir o projeto Sex-
ta Especial da AABB 
São Luís, realizado no 
dia 28 de setembro, no 

salão principal do clu-
be. Os sócios e amantes 
de uma boa música pu-
deram se deliciar, nessa 
solene noite, de grandes 
e inesquecíveis sucessos 
nacionais e internacio-

nais sob o comando das 
bandas Makina Dutem-
po e Mix in Brazil, que 
com repertórios especiais 
e contemplando várias 
gerações, colocaram to-
dos no salão para dançar. 

Aliás, a banda Mix Bra-
zil, bastante elogiada por 
todos, se apresentou pela 
primeira vez no palco da 
Associação Atlética Ban-
co do Brasil.

AABB SÃO LUÍS SEDIA MAIS UMA 
VEZ O NORTE/NORDESTE DE SINUCA

A Associação Atlética Ban-
co do Brasil (AABB São Luís) 
sediou, no período de 02 a 05 de 
agosto deste ano, o V Campeona-
to Norte/Nordeste de Sinuca, que 
teve como campeão o snooker Ítaro 
Santos (PE) e como vice Jairzinho 
(BA). O tradicional evento espor-
tivo contou com a participação de 
144 snookrs e foi patrocinado pela 
Federação Maranhense de Bilhar 
e Sinuca (FMBS) e supervisão da 
Confederação Brasileira de Bilhar 
e Sinuca (CBBS), com apoio da 

AABB São Luís e Jornal Pequeno.
“O torneio mais uma vez con-

solida o reconhecimento nacional 
de atletas e dirigentes pela alta 
credibilidade do Maranhão na 
organização de grandes eventos. 
Confirma também que a sinuca é 
um esporte praticado por um ex-
tenso, solidário e unido grupo de 
amigos de todas as horas, idades e 
federações. Enfim, um esporte de 
família”, avalia o vice-presidente 
da CBBS e presidente da FMBS, 
snooker Lourival Bogéa.

O atleta da Federação Ma-
ranhense de Bilhar e Sinuca 
(FMBS), Marcus Vinicius, ins-
crito nas competições de esportes 
de bilhar com o nome de Ana-
conda, conquistou o título inédito 
de campeão da XIII Copa Félix 
Pinto de Sinuca/2018. Realizada 
nos dias 20 e 21 de outubro deste 
ano, no salão João Bosco da As-
sociação Atlética Banco do Brasil 
(AABB São Luís), a competição 
foi decidida entre os atletas da 
FMBS, Anaconda e Eudes Mar-

ANACONDA É CAMPEÃO DA XIII COPA  
FÉLIX PINTO DE SINUCA

tins, vice-campeão do 
evento.

Com realização 
da AABB São Luís e 
FMBS, a Copa iniciou 
com 32 atletas e pre-
miou 08 (oito). Foram 
eles: Anaconda (cam-
peão), Eudes (vice), Fa-
brício (3º lugar), Neto 
(4º), Francisco Dualibe 
(5º), Rogério (6º), Lou-
rival (7º) e Luís (8º lu-
gar). Criada em 2006, 
pelo então diretor de 

Sinuca da Associação, João Bos-
co, o evento homenageia e reco-
nhece o trabalho do presidente da 
AABB São Luís, Félix Pinto, em 
prol da sinuca profissional, em 
especial da maranhense. Só para 
lembrar, segue os campeões de 
sinuca da Copa Félix Pinto desde 
a sua criação. São eles: Nélio (já 
falecido - 2006 e 2007), Eudes 
(2008), Rogério (2009 e 2010), 
Beto (2011, 2015 e 2016), Luís 
(2012), Bento Pereira (2014), Ra-
fael (2017) e Anaconda (2018).

ESPAÇO DA SINUCA

Salão principal da AABB São Luis esteve lotado na Sexta Especial do mês, realizada sempre com muito sucesso na sede do clube

Campeão Ítaro (D) com o vice Jairzinho Anaconda com Félix, Fabrício e Bento
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DIA DAS CRIANÇAS PRA LÁ DE ANIMADO  
NA SEDE DA AABB SÃO LUÍS

A AABB São Luís, por meio 
da Vice-Presidência Social, pro-
porcionou uma inesquecível ma-
nhã-tarde de muita alegria e di-
versão aos filhos de associados do 
clube, no dia 14 de outubro deste 
ano, em sua sede social, por oca-
sião do Dia das Crianças. Durante 
todo o dia, os espaços do clube 
foram tomados por um clima de 
muita animação e alegria (e não 
poderia ser diferente) pela crian-

çada presente, a ponto de o salão 
principal ter se transformado em 
um verdadeiro playground.

Assim, no espaço do salão 
principal, foram instalados cama 
elástica, escalada, tobogã inflável, 
touro mecânico, camarim, entre 
outros brinquedos do gênero. Já 
no espaço do parque aquático, 
tinha piscina de sabão e muita re-
creação com brincadeiras lúdicas. 
Mas nesse espaço (parque aquáti-

co), a grande atração foi a oficina 
“slime”, que é uma brincadeira 
com massas em forma de geleia 
e que despertou a curiosidade de 
todos.

Mas as brincadeiras não para-
ram por aí. O pocket show da Lol 
Surprise e do Pj Mask, realizado 
também no espaço do salão prin-
cipal, provocou grande euforia 
entre os pequeninos sócios que 
não se cansavam de se divertir 

com as brincadeiras apresenta-
das. Os personagens considerados 
como as grandes atrações da Festa 
das Crianças, que foram Lol Sur-
prise e Pj Mask, apresentaram as 
mais variadas brincadeiras, além 
de muita música pra dançar, pular 
e cantar. Além disso, para recarre-
gar a bateria da garotada, duran-
te todo o evento foi servido um 
buffet infantil todo especial com 
churros, algodão doce e pipoca, 
entre outros.

Um número expressivo de 
associados se fizeram presentes, 
no dia 12 de agosto deste ano, 
na sede da AABB São Luís, para 
comemorar a festa alusiva ao Dia 
dos Pais, promovida com muito 
sucesso pela direção do clube, por 
meio da sua Vice-Presidência So-

SÓCIOS SÃO PRESENÇAS MARCANTES NA FESTA
DOS PAIS PROMOVIDA PELA DIREÇÃO DA AABB

cial. O evento festivo, comemora-
do em grande estilo pelo corpo de 
associados do clube, em especial 
pelos pais presentes, lotou o salão 
principal e resgatou um pouco 
aquele convívio familiar como há 
muito tempo não se via. Na verda-
de foi um domingo muito especial 

para os pais e seus familiares, que 
puderam se divertir e, de quebra, 
curtir uma boa música ao vivo, 
animada, no primeiro momen-
to, pelo cantor Cláudio do Sax e 
depois com o grupo Espinha de 
Bacalhau.

Além disso, a AABB São Luís 
fez a doação de canecos personali-
zados de chopp aos pais presentes 
e, com isso, eles (pais) puderam 
apreciar um delicioso chopp arte-
sanal bem gelado. Isto sem falar 
no variado cardápio que foi colo-
cado, no sistema de selv-service, 
aos sócios e familiares presentes, 
em mais uma festa promovida 
com sucesso pela direção da Asso-
ciação. Para encerrar o evento em 
clima de festa e, também, de muita 
expectativa, foi realizado um con-
corrido sorteio, mas somente para 
os associados do clube. Ao todo 
foram ofertados, pela direção da 
AABB, 10 (dez) valiosos brindes.

PALESTRA SOBRE  
O CÂNCER DE MAMA

Com o objetivo de alertar a 
população sobre a importância 
da prevenção e diagnóstico pre-
coce do câncer de mama, do colo 
do útero e de demais doenças e 
enfermidades que acometem as 
mulheres, a AABB São Luís em 
parceria com a Cassi, por meio da 
Clinicassi, realizou, no dia 11 de 

outubro deste ano, uma importan-
te palestra de conscientização e 
prevenção sobre essa doença que, 
a cada ano, provoca mais vítimas 
fatais nas mulheres em nosso país. 
O evento, realizado no auditório 
da Associação, faz parte da cam-
panha Outubro Rosa que está sen-
do desenvolvida em todo o Brasil.

Dia dos Pais é comemorado na sede da Associação com a presença expressiva dos sócios do clube

Garotada se divertiu à vontade na sede da Associação Atlética do Banco do Brasil na Festa das Crianças promovida pela direção do clube

Dirigentes e funcionários da AABB São Luis participando da palestra
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Esperando repetir o su-
cesso do ano passado, a di-
reção da AABB São Luís 
realizará, no próximo dia 11 
de novembro (domingo), a 
II Corrida da AABB, com 
percursos já definidos de 05 
e 10 km e distribuídos nas 
seguintes categorias: Geral 

(Masculino e Feminino), Só-
cio AABB/Funcionário BB/ 
Funcionário AABB e Pes-
soas com Deficiência (Ca-
deirantes). A organização do 
evento avisa que a concen-
tração começa às 06 horas 
da manhã, com largada às 07 
da porta da Associação.

II CORRIDA DA AABB SÃO LUÍS MOVIMENTA ASSOCIADOS

Iniciado em 14 de ju-
lho deste ano e com tér-
mino previsto para o dia 
1º de dezembro de 2018, 
a quadragésima edição 
do campeonato inter-
no de futebol society da 
AABB São Luís, que este 

RETA DECISIVA DO CAMPEONATO INTERNO DE 
FUTEBOL PROMETE JOGOS EMOCIONANTES

ano homenageia o servi-
dor efetivo do BB João 
Neves (aposentado), está 
bem próxima da fase do 
mata-mata e promete jo-
gos emocionantes e deci-
sivos. Você, torcedor, não 
perde por esperar.

Este ano, participaram 
ao todo dessa longa com-
petição 60 equipes nas 
mais variadas categorias 
de faixa etária, ficando 
assim distribuídas: Efe-
tivo (06 equipes), Prin-
cipal Ouro (06), Master 

Ouro (10), sênior (06), 
Cinquentão Ouro (08), 
Cinquentão Prata (08), 
Sessentão (10) e Seten-
tão (06). Até a rodada do 
dia 31 de outubro deste 
ano, a classificação é a 
seguinte:

1º BB MAIS: 21 pontos
2º MPO: 17 pontos
3º BB CHOPP: 13 pontos
4º Zero Um 39: 12 pontos

Artilheiro:  
Weberth Nunes (Zero Um 
39) com 13 gols.

1º Malufão: 27 pontos
2º Lazio: 22 pontos
3º Fasc: – 22 pontos
4º Apal: 22 pontos

Artilheiro:
Higor (Malufão) com 19 
gols.

1º Apal: 33 pontos
2º Santos: 27 pontos
3º Grêmio: 27 pontos
4º Botafogo: 26 pontos

Artilheiro:
Edson (Lazio) com 23 
gols.

1º Apocalipse: 26 pontos
2º Guarany: 25 pontos
3º Santos: 23 pontos
4º Apemo: Pai – 22 pon-
tos

Artilheiro:
Denizar (Apemo-Pai) com 
16 gols.

1º Santos: 34 pontos
2º Apocalipse: 26 pontos
3º MAC: 20 pontos
4º União: 18 pontos

Artilheiro:
Jorge Cabral (América) 
com 22 gols.

1º Condor: 31 pontos
2º Ícaro: 26 pontos
3º Adepol Gurá: 25 
pontos
4º Elmo: 23 pontos

Artilheiro:
Luís Carlos (Ícaro) com 
23 gols.

1º PRF: 35 pontos
2º Apocalipse: 33 pontos
3º Americano: 29 pontos
4º Botafogo: 20 pontos

Artilheiro:
Luis Alberto (Elmo) com 
20 gols

1º Botafogo: 24 pontos
2º Apocalipse: 18 pontos
3º PRF: 16 pontos
4º São Luís: 15 pontos

Artilheiro: 
Ironildo (Apocalipse) com 
13 gols.

EFETIVO

CINQUENTÃO OURO CINQUENTÃO PRATA SESSENTÃO SETENTÃO

PRINCIPAL OURO MASTER OURO SÊNIOR

CATEGORIAS

I Corrida da AABB realizada no ano passado com muito sucesso


