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DIRIGENTES DA AABB E DO BANCO DO BRASIL 
REUNIDOS EM CONFRATERNIZAÇÃO

A direção da AABB São Luís, 
que tem à frente o presi-
dente Félix Pinto, realizou, 

no último dia 13 de dezembro, 
em sua sede social, uma pequena 
confraternização voltada para os 
membros dos Conselhos de Admi-
nistração, Deliberativo e Fiscal do 
clube.  O evento contou ainda com 
as presenças dos superintendentes 
estadual e regional do BB, respec-
tivamente, Álvaro Fertig e Carlos 
Mohabe Guedes, entre outros con-
selheiros convidados.

Na ocasião, o presidente da 
AABB São Luís, Félix Pinto, ao 

lado dos presidentes dos Conse-
lhos Deliberativo (Carlos Alberto 
Ramos Silva) e Fiscal (João Evan-
gelista Souza Júnior), agradeceu 
primeiramente a presença de todos 
e depois reforçou o pedido para 
que as duas instituições (AABB 
e BB) estreitem cada vez mais os 
laços de bom relacionamento e 
parceria, pois segundo ele (Félix), 
só assim essas duas entidades po-
derão contribuir efetivamente para 
a melhoria da qualidade dos servi-
ços prestados como clube social à 
comunidade ludovicense.Confratenização reuniu, em clima de muita descontração, dirigentes do BB e da AABB São Luis

Mais uma vez a Associação 
Atlética Banco do Brasil 
(AABB São Luís) promo-

ve, em grande estilo, um Réveillon 
Ouro grandioso, de muito sucesso 
e com a marca da animação entre 
seus participantes: os associados 
do clube e convidados. Um evento 
magnífico para marcar a chegada 
do ano novo e coroar merecida-
mente o incansável trabalho da 

BICHO TERRA E BANDAS PANDA E MIX IN BRAZIL FORAM AS 
GRANDES ATRAÇÕES DO RÉVEILLON OURO DA AABB SÃO LUÍS

direção da Associação, dos funcio-
nários do clube e, em especial, da 
equipe da Vice- Presidência Social, 
que juntos, realizaram uma festa à 
altura das tradições do clube.

Assim, a festiva noite do dia 
31 de dezembro foi aberta com o 
show da banda Panda, que trouxe 
um repertório recheado de músicas 
nacionais e internacionais, entre 
outros ritmos. Em seguida foi a vez 

de entrar em ação a banda Mix in 
Brazil, que ditou o ritmo da conta-
gem regressiva para a chegada do 
ano novo com hits variados e mui-
ta alegria, agitando o salão do clu-
be. Entre um intervalo e outro das 
bandas, quem deu o tom da festa 
foi DJ Paulo Ricardo.

Com a chegada do ano novo, 
um brinde todo especial foi reali-
zado no salão de festas em um cli-

ma de muita confraternização entre 
os sócios e convidados presentes. 
Por fim, o grupo Bicho Terra, que é 
uma tradição no carnaval de rua da 
nossa capital, estremeceu o salão e 
colocou todos pra dançar num rit-
mo que, só ele (Bicho Terra), com 
seu estilo único de tocar e cantar 
músicas carnavalescas sabe fazer 
como poucos quando o assunto é 
carnaval.

Mais um Réveillon Ouro inesquecível realizado pela direção da Associação Atlética Banco do Brasil
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A Associação Atléti-
ca Banco do Brasil 
(AABB São Luís) e 

o Banco do Brasil comemo-
ram juntos em grande estilo, 
no dia 03 de novembro deste 
ano, no ambiente da Casa das 
Dunas aqui em São Luís, a 
parceria de sucesso da campa-
nha realizada “Seja Sócio do 
Clube”, que no período de sua 
realização (05 de setembro a 
31 de outubro) atingiu preci-

AABB SÃO LUÍS E BANCO DO BRASIL  
CELEBRAM PARCERIA DE SUCESSO

samente a marca de 590 no-
vos associados para a AABB 
São Luís. Uma inciativa iné-
dita da Vice-Presidência So-
cial do clube, sob o comando 
do servidor efetivo João Al-
berto Guimarães e com total 
apoio dos gerentes do BB da 
capital e da Superintendência 
do Banco.

Portanto, existem mo-
tivos para comemorar! E foi 
comemorado em noite mag-

nífica, na Casa das dunas, que 
contou com a participação de 
sócios da AABB e, sobretu-
do, de servidores efetivos do 
Banco do Brasil, que se di-
vertiram à vontade na festa ao 
som do DJ Arsênio Filho, do 
cantor Pepê Júnior e da estrela 
da noite: Jonas Esticado, que 
animou a todos com os gran-
des sucessos da sua carreira.

Presentes ao evento os 
superintendentes estadual e 

Encerrando o período 
musical do projeto 
Sexta Especial, neste 

ano de 2018, na última sexta-
-feira do mês de novembro 
(30), quem fechou com ma-
estria a programação festiva 
da AABB São Luís, no salão 
principal de festas, foram os 

PROJETO SEXTA ESPECIAL MANTÉM A TRADIÇÃO  
DE PROMOVER GRANDES SHOWS

cantores maranhenses Franco 
Borges e Sid Tempest, com a 
realização de um show me-
morável.

No primeiro momento 
do inesquecível show, quem 
abriu a programação foi o 
cantor Franco Borges, trazen-
do no seu repertório grandes 

canções dos mais variados 
estilos musicais.  Bem ao seu 
estilo, ele (Franco) tocou jo-
vem guarda, brega-sertanejo 
e forró, mas com destaque 
para a MPB. Na segunda par-
te do show, quem entrou em 
cena foi o eclético cantor Sid 
Tempest, com o seu repertório 

Cantores Franco Borges e Sid Tempest foram as estrelas da noite, na sede da AABB São Luis, na última Sexta Especial do mês

irreverente e muito diversifi-
cado, abordando o estilo pop-
-rock e canções românticas 
nacionais e internacionais que 
fizeram muito sucesso e mar-
caram época. Na verdade, os 
dois (Franco e Sid) são dois 
grandes talentos musicais do 
Maranhão.

regional do Banco do Brasil, 
respectivamente, Álvaro Fer-
tig e Mohabe Guedes; o vice-
-presidente da Fenabb, Jezreel 
Agra Cordeiro; o presidente 
da AABB São Luís, Félix Pin-
to; além de João Alberto Gui-
marães Almeida (vice-presi-
dente social) e Carlos Roberto 
Costa Gomes (vice-presidente 
financeiro), ambos do corpo 
diretivo da Associação.

Dirigentes do BB e da AABB foram comemorar juntos, na Casa das Dunas, o sucesso do Projeto Seja Sócio
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FESTA DO ESPORTE DA AABB SÃO LUÍS PREMIA OS MELHORES  
DO ANO EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS

A Associação Atlética 
Banco do Brasil (AABB 
São Luís) realizou, no 

último dia 07 de dezembro, em 
seu salão nobre de eventos, a vi-
gésima segunda edição da festa 
esportiva mais popular do clube, 
que é a Festa do Esporte. Criada 
oficialmente no ano de 1997, pelo 
atual presidente da AABB São 
Luís, Félix Pinto (sócio efetivo e 
servidor aposentado do BB), esse 
evento é considerado como o de 

maior premiação voltado para o 
esporte amador da nossa capital.

Assim, neste ano de 2018, 
foram premiados os destaques 
individuais do 40º Campeonato 
Interno de Futebol Society rea-
lizado pelo clube, com a entrega 
de troféus e medalhas para os ti-
mes e atletas que foram campeão, 
vice, artilheiro e melhor defesa na 
modalidade futebol.  Foram ho-
menageados também os destaques 
do ano nas mais diversas modali-

dades esportivas oferecidas pela 
Associação. 

Além disso, foi homenagea-
do nessa solene noite o atleta, só-
cio efetivo e servidor aposentado 
do BB, João de Ribamar Neves, 
pelos relevantes serviços presta-
dos como desportista e pela gran-
de contribuição que deu para o 
crescimento do esporte na AABB 
São Luís, em especial ao futebol.

Em tempo: a direção da 
AABB São Luís realizou também 

uma menção honrosa (In Memo-
rian) às famílias dos atletas Rai-
mundo Nonato Costa (Costa), que 
foi funcionário do clube; Fernan-
do Tadeu Costa da Silva (Tadeu), 
Washington Andrade Serra (Ce-
rol), que foram sócios comunitá-
rios; e Nélio José Pinheiro Correa, 
que também foi sócio comunitário 
e um dos destaques da sinuca ma-
ranhense.

Nos dias 15 e 16 de dezem-
bro deste ano, a escola de natação 
AABB/AQUAFIT sagrou-se cam-
peã no Campeonato Maranhense 
Master de Natação/II Troféu AP-
CEF, nas modalidades Master e 
Iniciante. De acordo com o profes-
sor Márcio Cunha, diretor respon-
sável pela Escola de Natação, nesta 
última competição do ano de 2018, 
a AABB/AQUAFIT participou 
com 120 atletas na competição, o 
que credencia essa escola a ser a 
maior do estado do Maranhão. 

“Agradecemos aos nossos 
atletas que se comprometeram ao 
longo do ano e se esforçaram para 
conquistar cada ponto e levar a 
equipe ao lugar mais alto do pódio. 

Por isso, fomos campeões nas cate-
gorias Iniciante e Master e ganha-
mos também os troféus de melhor 
clube do ano de 2018 nessas duas 
categorias. O que é motivo orgulho 

e satisfação para todos nós que fa-
zemos o dia a dia da escola AABB/
AQUAFIT”, disse Marcio Cunha 
em tom de agradecimento.

AABB/AQUAFIT É A GRANDE CAMPEÃ DA NATAÇÃO NAS 
CATEGORIAS INICIANTE E MÁSTER DO MARANHÃO

Mais um pódium para a equipe da AABB/AQUAFIT

Equipe da AABB/AQUAFIT comemorando mais um título

Dirigentes e atletas foram merecidamente receber suas premiações em mais uma Festa do Esporte promovida pela Associação
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AGUARDEM!!!

Com a participação 
efetiva de 59 equi-
pes, divididas nas 

categorias Efetivo, Principal, 
Master, Sênior, Cinquentão, 
Sessentão e Setentão, chegou 
ao seu final a quadragésima 
edição do maior campeona-
to interno de futebol socie-
ty  do estado do Maranhão, 
que é o da Associação Atlé-
tica Banco do Brasil (AABB 
São Luís). Este ano o torneio 
levou o nome do atleta, des-
portista e servidor aposenta-
do do BB, João de Ribamar 

Neves, pelos relevantes ser-
viços prestados ao esporte 
abebeano, em especial ao 
futebol.

Para se ter ideia da gran-
deza desse campeonato, bas-
ta dizer que em 450 jogos 
realizados  foram marcados 
nada menos que 2.657 gols, o 
que dá a excelente média de 
5,9 gol por partida. A seguir 
você confere, na íntegra, as 
equipes campeãs e vice-cam-
peãs, bem como os artilhei-
ros e as melhores defesas em 
suas respectivas categorias.

EFETIVO PRINCIPAL MASTER SÊNIOR

CATEGORIAS

AABB SÃO LUÍS APRESENTA OS CAMPEÕES 
DO FUTEBOL NO ANO DE 2018

CAMPEÃO: 
ZERO UM 39

VICE: 
MPO

JOGO FINAL: 
ZERO UM 39 (2) X (1) MPO

ARTILHEIRO: 
Weberth (BB +) com 16 gols

MELHOR DEFESA:
BB+

CINQUENTÃO
CAMPEÃO: 

SANTOS
VICE: 
MAC

JOGO FINAL: 
SANTOS (6) X (2) MAC

ARTILHEIRO: 
Jorginho (Santos) com 26 gol

MELHOR DEFESA:
Santos

SESSENTÃO
CAMPEÃO: 

APOCALIPSE
VICE: 

PRF
JOGO FINAL: 

APOCALIPSE (1) X (0) PRF
ARTILHEIRO: 

Fumanchu (Americano) com 23 gols
MELHOR DEFESA:

Apocalipse

SETENTÃO
CAMPEÃO: 

PRF
VICE: 

São Luiz
JOGO FINAL: 

PRF (1) X (0) São Luiz
ARTILHEIRO: 

Ironildo (Apocalipse) com 13 gols
MELHOR DEFESA:

Botafogo

CAMPEÃO: 
APAL
VICE: 
LAZIO

JOGO FINAL: 
APAL (4) X (3) LAZIO

ARTILHEIRO: 
Igor (Grêmio) com 19 gols

MELHOR DEFESA:
Lazio

CAMPEÃO: 
GRÊMIO

VICE: 
SANTOS

JOGO FINAL: 
GRÊMIO (3) X (2) SANTOS

ARTILHEIRO: 
Edson (grêmio) com 32 gols

MELHOR DEFESA:
Grêmio

CAMPEÃO: 
GUARANY

VICE: 
SANTOS

JOGO FINAL: 
GUARANY (4) X (0) SANTOS

ARTILHEIRO: 
Denizar (Apemo-Pai) com 17 gols

MELHOR DEFESA:
Guarany

       DIA 09 DE MARÇO/2018 
           (Sábado), a partir das 14h30

ABERTURA DA XIX COPA CÉSAR BRAGANÇA DE FUTSAL
Local: ginásio poliesportivo do clube

CATEGORIAS PARTICIPANTES:

Atleta homenageado João Neves (á esquerda), ao lado do presidente Félix Pinto

Efetivo Principal Máster Sênior Cinquentão Sessentão Setentão


