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Mais um evento magnífi co reali-
zado pela direção da AABB São 
Luís, por meio da sua Vice-Pre-

sidência Social, que foi o São João Ouro. 
Um evento tido como especial para a 
direção do clube, que faz parte do calen-
dário ofi cial, e que, a cada ano que passa, 
fi ca mais diversifi cado e concorrido, in-
dependente das brincadeiras apresenta-
das e oferecidas nessa tradicional festa.

“Não havia espaço para mais nin-
guém. O salão principal fi cou pequeno 
diante da quantidade de pessoas presen-
tes e que prestigiaram essa festa marcan-
te. Isto sem falar no outro ambiente de-
nominado Casa de Reboco, onde o forró 

pé de serra dava o tom da festa e movi-
mentava também um número expressivo 
de associados do clube. Por tudo isso, ou 
seja, pelo conjunto da obra (bumba meu 
boi, danças regionais e folclóricas e forró 
de pé de serra) considero que o São João 
Ouro foi um tremendo sucesso”, avaliou 
em tom de satisfação o vice-presidente 
Social da AABB São Luís, sócio efetivo 
João Alberto Guimarães.  

Este ano, a programação abebeana 
começou mais cedo com a apresentação 
do Grupo Lamparina, que trouxe no seu 
repertório (de danças) uma mistura dos 
mais tradicionais ritmos juninos da cul-
tura maranhense. Depois, foi a vez do 

lendário Cacuriá de Dona Teté dá o tom 
da festa com muita sensualidade e rebo-
lado em suas danças. Na sequência quem 
se apresentou foram os bois de Morros, 
Pirilampo e Nina Rodrigues, cada um 
com seus ritmos, sotaques de orquestra, 
brilho e cores envolventes, alegraram 
ainda mais o festivo ambiente da AABB 
São Luís, numa noite que fi cará gravada 
na memória de todos.

Além disso, destaque também 
para a Casa de Reboco, instalada no 
espaço do restaurante, em que o for-
ró pé de serra foi o grande diferencial, 
a exemplo do que aconteceu no ano 
passado. Isto sem falar que a Praça de 

Alimentação, montada ao lado do salão 
principal, trouxe diversas comidas típi-
cas e bebidas características da época ju-
nina, se constituindo em mais uma opção 
(comida e bebida) para o associado do 
clube. Registre-se ainda como destaque 
as centenas de alimentos não perecíveis 
arrecadados e que serão doados para 
instituições fi lantrópicas da nossa capi-
tal. Um gesto de solidariedade humana 
dos sócios que, ao adquirirem o ingresso 
de forma gratuita, fi zeram a doação de 
um kilo de alimento não perecível. Por-
tanto, sem medo de erar, São João Ouro 
nota 10.

Mais um São João Ouro realizado com muito sucesso, na sede da AABB São Luís, em que o bumba meu boi e o forró pé de serra deram o tom da festa

SÃO JOÃO OURO MARCANTE NA SEDE DA AABB SÃO LUÍS E 
VOLTADO EXCLUSIVAMENTE PARA O CORPO DE ASSOCIADOS
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Dirigentes e funcionários da Associação avaliaram o curso como muito proveitoso

ESPAÇO DA SINUCA

JÂNIO VENCE 3ª COPA JORNAL PEQUENO DE SINUCA

Dois shows marcantes realizados na sede da AABB São Luis, por ocasião do Projeto Sexta Especial

MÚSICA DE QUALIDADE E DIVERSIFICADA 
É A TÔNICA NO PROJETO SEXTA ESPECIAL

O que é bom se repete. E 
essa dupla voltou: Franco 
Borges e Teresa Canto. 

Esses dois cantores maranhenses 
realizaram um show memorável 
na sede da AABB São Luís, no 
dia 24 de maio deste ano, por con-

ta de mais uma edição do Projeto 
Sexta Especial, fazendo a alegria 
dos associados presentes. Fran-
co, bem ao seu estilo, trouxe no 
seu repertório grandes canções 
dos mais variados ritmos musi-
cais, com destaque para a MPB. 

Já Teresa, considerada a musa do 
bolero, colocou todo mundo pra 
dançar ao som dos melhores hits e 
músicas que já estão marcadas no 
coração dos abebeanos.

Já na Sexta Especial do mês 
de junho, que é dedicado ao mês 

dos Namorados, o evento foi an-
tecipado e aconteceu no dia 14 
desse mês, com a realização do 
marcante e também memorável 
São João Ouro, encerrando as ati-
vidades festivas do projeto nesse 
primeiro semestre do ano.

 AABB SÃO LUÍS VAI IMPLANTAR 
PORTARIA ELETRÔNICA

Mais um grande passo para 
modernizar o maior clube 
social da nossa capital, 

que é a AABB São Luís, foi dado 
no dia 15 de maio deste ano, pela 
direção da Associação, que tem 
como gestor o presidente Félix 
Pinto. De acordo com presidente 
Félix, o projeto, que visa implan-
tar o sistema de portaria eletrôni-
ca, já vinha sendo analisado com 
bastante cuidado e foi aprovado 
em reunião de diretoria com a 
participação ainda dos presiden-
tes dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal do clube, respectivamente, 
Carlos Alberto Dias Ramos e João 
Evangelista Souza Júnior, que 
gostaram da ideia e aprovaram a 

bela iniciativa do corpo diretor da 
AABB São Luís.

Assim, o projeto da nova 
portaria promete otimizar e, ao 
mesmo tempo, melhorar o fl uxo 
de associados dentro do clube, 
permitindo assim uma maior agi-
lidade e controle de acesso aos 
demais espaços da Associação. 
Além disso, o espaço da Secreta-
ria Administrativa será reformado 
e equipado com um novo mo-
delo de carteira digital, que será 
implantado nas catracas da nova 
portaria, informatizando o pro-
cesso de acesso dos associados ao 
clube. De acordo ainda com o pre-
sidente, o prazo para a conclusão 
do projeto é de aproximadamente 
120 dias.

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
FUNCIONÁRIOS DA AABB SÃO LUÍS

Contratada pela direção da 
AABB São Luís, a empre-
sa Intelectus realizou, no 

dia 03 de junho deste ano, curso 
intensivo de capacitação para 
funcionários da Associação Atlé-
tica Banco do Brasil (AABB São 
Luís). O evento, considerado mui-
to proveitoso e realizado na pró-
pria sede da Associação, teve por 

objetivo, entre outros benefícios, 
melhorar o nível de atendimento 
prestado aos associados do clube, 
bem como à comunidade em ge-
ral, pelos funcionários da AABB 
no exercício de suas funções, com 
ênfase para postura, tratamento 
adequado e dinamismo, entre ou-
tras técnicas de relacionamento 
humano.

A história se repete. Mais 
uma vez o snooker Jâ-
nio Gonçalves vence um 

torneio de sinuca na sede da As-
sociação Atlética Banco do Bra-
sil (AABB São Luís). Dessa vez 
foi a 3ª Copa JP de Snooker Six 
Red, evento que comemorou os 
68 anos de fundação do Jornal Pe-
queno, e que teve a promoção da 

Federação Maranhense de Bilhar 
e Sinuca (FMBS) e do grupo JP 
de Comunicação, com apoio e or-
ganização da AABB São Luís. Só 
para lembrar, em março deste ano, 
Jânio venceu também a III Copa 
Nélio Corrêa de Sinuca, vencendo 
o atleta Bento pelo placar de 4 a 2, 
numa melhor de 7 partidas.

Agora, sagrou-se novamente 
campeão da 3ª Copa JP de Sinuca 
ao vencer o atleta Anaconda pelo 
placar também de 4 a 2, numa me-
lhor de 7 partidas. O snooker Tia-
go foi premiado pela FMBS, que 
tem como presidente o snooker 
Lourival Bogéa, por ter realizado 
a melhor tacada do torneio.

Presidente Félix Pinto (de preto) com os destaques 
do Torneio: Jânio e Anaconda (C)
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Vencedores do Tênis de Mesa da AABB São Luís, na segunda etapa do campeonato

Mães associadas do clube participaram de um evento magnífi co da sede da Associação Atlética Banco do Brasil

MÚSICA DE QUALIDADE, BUFFET COMPLETO E SORTEIO DE BRINDES 
MARCAM A PASSAGEM DO DIA DAS MÃES NA SEDE DA AABB SÃO LUÍS

Mais um evento marcante reali-
zado pela direção da Associa-
ção Atlética Banco do Brasil 

(AABB São Luís), por meio da sua Vice-
-Presidência Social. No segundo domin-
go do mês de maio, este ano no dia 12, 
o clube preparou uma programação toda 
especial para comemorar a passagem 
desse dia, que, no caso da Associação, 

é dedicado exclusivamente para as mães 
associadas.

Assim, a programação festiva foi 
aberta com o romantismo do cantor Jo-
sué do Sax, que, bem ao seu estilo, tocou 
grandes sucessos nacionais e internacio-
nais, tornando o ambiente mais românti-
co ainda. Entre uma música e outra, as 
mães aproveitaram para saborear o buf-

fet completo do restaurante Xico Noca, 
que disponibilizou um cardápio bastante 
variado. Logo em seguida, como aconte-
ce a cada ano, foi realizado o tradicional 
sorteio de brindes, que já é uma marca 
desse evento. Ao todo foram sorteados 
10 (dez) valiosos prêmios para as mães 
presentes. Além disso, as mães puderam 
desfrutar dos serviços (gratuitamente) de 

maquiagem e beleza, também disponível 
no salão principal do clube.

Ao fi nal, para fechar a programa-
ção de forma bem especial, e não pode-
ria ser diferente, entrou em cena o grupo 
musical Espinha de Bacalhau, que fi nali-
zou o evento em grande estilo, com mui-
ta música e fazendo a alegria das mães e 
familiares presentes.

FENABB, BB E AABB JUNTOS PROPORCIONANDO LAZER E QUALIDADE DE VIDA AOS 
PARTICIPANTES DA JORNADA ESPORTIVA DE FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Uma jornada para fi car na história 
dessas três entidades (Fenabb, 
BB e AABB) que representam, 

efetivamente, a família Banco do Brasil. 
Trata-se da Jornada Esportiva de Funcio-
nários do Banco do Brasil (Jesaf), versão 
2109, que foi realizada em um clima de 
muita animação e integração, no último 
dia 18 de maio, na sede da Associação 
Atlética Banco do Brasil (AABB São 
Luís).

O evento, que teve a promoção da 
Federação Nacional das AABBs (Fena-
bb), apoio do Banco do Brasil e organi-
zação da AABB São Luís, ofereceu as 
seguintes modalidades esportivas: fute-
bol minicampo, sinuca, tênis de mesa, 
tênis de quadra e vôlei de areia 4x4. Par-
ticiparam da Jesaf/2019 as AABBs São 
Luís (anfi triã do evento), Bacabal, Impe-
ratriz, Santa Inês, São João dos Patos e 

Zé Doca, totalizando aproximadamente 
100 pessoas, entre atletas e familiares.

Ao fi nal da jornada, todos os di-
rigentes presentes elogiaram o evento 
e fi caram entusiasmados com o clima 
de congraçamento de seus participantes 
na competição, e o que é melhor: mos-
trou, cada vez mais, o fortalecimento da 
parceria entre Fenabb, BB e AABB em 
ações dessa natureza com resultados bas-
tante positivos para todos. Na ocasião e 
já em clima de festa, a direção da AABB 
São Luís fez a premiação dos vencedores 
da Jesaf/2019 (lista completa no site da 
AABB) que, aliás, já asseguraram vaga 
para a jornada nacional que vai ser rea-
lizada, em novembro deste ano, em São 
Paulo. 

Presentes à Jesaf/2019, que teve 
animação do cantor maranhense Franco 
Borges, bastante elogiado por todos pelo 

seu repertório musical diversifi cado, o 
vice-presidente fi nanceiro da Fenabb, 
Jeezrel Agra Cordeiro, os superintenden-
tes estadual e regional do BB, respecti-
vamente, Alisson Costa e Carlos Moab, 
e o presidente da AABB São Luís, Félix 
Pinto. Registrem-se ainda as presenças 
de Carlos Alberto Dias Ramos (presi-
dente do Conselho Deliberativo) e João 

Evangelista Sousa Júnior (presidente 
do Conselho Fiscal), além dos vice-pre-
sidentes Carlos Roberto Costa Gomes 
(Financeiro), José Raimundo Almeida 
Praseres (Administrativo), José Ribamar 
Cunha Araújo (Aposentados), Francisco 
de Assis Ericeira (Futebol) e João Alber-
to Guimarães (Social), entre outros dire-
tores e conselheiros do clube.

CURSO DE INGLÊS AO ALCANCE DE TODOS

A Federação Nacional das 
AABBs (Fenabb) formalizou 
parceria com a empresa Mine 

Comércio de Livros Ltda para divul-
gar e disponibilizar aos funcionários 
do conglomerado Banco do Brasil e 
seus familiares, clientes, associados e 
funcionários das AABBs e da Fenabb, 
curso de Inglês (Online), via platafor-
ma digital Web e APP, denominado 
English Booster Online, com preço 
promocional para o público-alvo que 
se matricular.                                                                            

Na verdade, o valor normal do 
curso que é R$ 958,80, com descon-

to de 50% para a parceria fi ca em R$ 
479,40, ou seja, cai para a metade. O 
que signifi ca dizer o valor do curso 
totaliza em R$ 479,40 para a Fenabb. 
E mais: o curso tem validade até de-
zembro deste ano e o valor pode ser 
pago em até 10(dez) parcelas fi xas, 
no cartão de crédito. A inscrição pode 
ser feita pelo site da Fenabb: fenabb.
org.br e depois clicar no link do En-
glish Booster Online, preenchendo os 
dados pessoais solicitados e fazendo 
opção de pagamento disponibilizado 
pela empresa. 

TÊNIS DE MESA DA AABB SÃO LUÍS VENCE 
SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO MARANHENSE

Mais uma importante conquista 
para o promissor Tênis de Mesa da 
Associação Atlética Banco do Brasil 
(AABB São Luís). No dia 04 de maio 
deste ano, na sede desse clube, foi 
sediada a segunda etapa do Campeo-
nato Maranhense de Tênis de Mesa 
nas mais variadas categorias. E a 
AABB São Luís teve uma participa-
ção brilhante sendo a campeã geral 
dessa competição, com 04 medalhas 
de ouro, 02 de prata e 10 de bronze. 
E os medalhistas abebeanos foram os 
seguintes atletas: Categoria Rating A 
(2º lugar- Vitor Alves e 3º lugar- Igor 

D’Paula), Rating C (1º lugar – José e 
3º lugar- Alfredo), Rating D (3º lugar 
– João Lucas), Rating E (3º lugar – 
Letícia e 3º lugar- Carlos Rodrigues), 
Rating F (3º lugar – Marconio Filho 
e 3º lugar – João Paulo Rangel), Ca-
tegoria Veteranos 40 (1º lugar- Ma-
noel Jorge), Categoria Sênior ( 1º 
lugar- Magno, 3º lugar – Bruno e 3º 
lugar- Igor D’Paula), Categoria Mirim 
(1º lugar – Lucas Jorge), Categoria 
Pré-Mirim  (2º lugar- João Lucas e 3º 
lugar-Dominici) e Categoria Lazer Fe-
minino (1º lugar – Ana Ferro).

Delegações participantes da jornada Dirigentes do BB, AABB e FENABB presentes ao evento Jornada esportiva em plena ação



Mais uma vez em clima de muita 
expectativa, mas, também, de 
muita disputa, foram conheci-

dos os campeões da XIX Copa César 
Bragança de Futsal, versão 2019, nas 
categorias Efetivo, Adulto, Master, 
Sênior, Super Master A, Super Master 
B, Hiper Master e Ultra Master.

AABB SÃO LUÍS APRESENTA 
OS CAMPEÕES DO FUTSAL EM 2019

A Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB São Luís) 
conquistou, no dia 1º de ju-

nho deste ano, o título do Campeonato 
Maranhense de Voleibol Feminino, 
em competição promovida pela Fede-
ração Maranhense de Voleibol (FMV). 
Na decisão do torneio, as meninas da 
AABB São Luís enfrentaram a AP-
CEF e venceram pelo placar de 2 sets 
a 0, com parciais de 25x13 e 25x14. 
Nas disputas de 3º e 4º lugares, o Fa-
cial Vôlei garantiu a medalha de bron-
ze  da competição, vencendo o CT 
DIO por 2 sets a 1, com parciais de 
22x25, 25x15 e 15x04.

VOLEIBOL FEMININO DA AABB CONQUISTA 
CAMPEONATO ESTADUAL DA MODALIDADE

“Faço uma avaliação muito 
positiva da nossa participação no 
torneio. Não perdemos nenhum set, 
e a competição serviu de treino para 
os jogos da AABB, que estão próxi-
mos. Mas a conquista de mais um 
título é sempre bem-vinda”, declarou 
o técnico da AABB São Luís, Paulo 
Fernando. A decisão do Campeonato 
Maranhense de Voleibol Feminino foi 
acompanhada de perto pelo presidente 
da Federação Maranhense de Volei-
bol, Edvaldo Biguá, que aproveitou 
para parabenizar o desempenho das 
equipes durante a competição.

Equipe de Voleibol Feminino da Associação foi campeã do Campeonato Estadual Maranhense

HIPER MASTER

Campeão: AMERICANO
Vice: PRF
Partida Final: AMERICANO 5 x 1 PRF
Artilheiro: Fumanchu (Americano) com 30 gols
Melhor Defesa: PRF

ULTRA MASTER

Campeão: PRF
Vice: APOCALIPSE
Partida Final: PRF 4 x 1 APOCALIPSE
Artilheiro: ZÉ MARIA (São Luís) com 18 gols
Melhor Defesa: Americano

SUPER MASTER A

Campeão: APOCALIPSE
Vice: AD GIRASSOL
Partida Final: APOCALIPSE 2 x 1 AD GIRASSOL
Artilheiro: Jorginho (AD Girassol) com 30 gols
Melhor Defesa: Santos

SUPER MASTER B

Campeão: MAC
Vice: CONDOR
Partida Final: MAC 5 x 2 CONDOR
Artilheiro: Élson (MAC) com 33 gols
Melhor Defesa: MAC

A copa, realizada sempre no 
primeiro semestre do ano, no ginásio 
poliesportivo do clube, contou com a 
participação de 62 equipes, o que re-
presenta um envolvimento expressivo 
de mais de 1.000 atletas. Teve início 
em 09 de março deste ano e as partidas 
fi nais aconteceram nos dias 28 e 29 de 

junho, com um número bem represen-
tativo de torcedores presentes, o que 
confi rma o bom nível técnico das par-
tidas, e, por consequência, o sucesso 
do evento.

Arbitrada pela Federação Ma-
ranhense de Futsal (FMF) a copa al-
cançou um número grandioso de gols 

EFETIVO

Campeão: BBCHOPP
Vice: ZERO UM 39
Partida Final: BBCHOPP 9 x 4 ZERO UM 39
Artilheiro: Werbeth (BB+) com 21 gols
Melhor Defesa: BB+

SÊNIOR

Campeão: GUARANY
Vice: BOTAFOGO
Partida Final: GUARANY 6 x 4 BOTAFOGO
Artilheiro: GILSON (Botafogo) com 37 gols
Melhor Defesa: Botafogo

ADULTO

Campeão: SANTOS
Vice: AMIGOS TBS
Partida Final: SANTOS 6 x 3 AMIGOS TBS
Artilheiro: Renato (FASC) com 25 gols
Melhor Defesa: Santos

MASTER

Campeão: APAL
Vice: SAMPAIO
Partida Final: APAL 8 x 5 SAMPAIO
Artilheiro: Lucas (APAL) com 23 gols
Melhor Defesa: SAMPAIO

marcados. Ao todo foram assinalados 
2.773 gols, o que dá uma média exce-
lente de 8,38 gols por partida em 331 
jogos. Confi ra a seguir e na íntegra os 
campeões do futsal abebeano, em suas 
respectivas categorias, bem como os 
artilheiros e as melhores defesas da 
competição.

Atletas participantes do torneio comemorando o sucesso do evento

Com a participação de 62 atletas, 
divididos nas categorias Master e 
Principal, das cidades de São Luís 

e dos municípios de Bacabal, Pinheiro, 
Imperatriz, Santa Inês e Lima Campos, de 
Teresina, Fortaleza, Recife, Pará (Castanhal 
e Paraupebas) e Mogi-Mirim-SP, foi en-
cerrado com muito sucesso e em clima de 
muita animação, no dia 15 de junho deste 
ano, na sede da AABB São Luís, o I Open 
de Futevôlei.

Ao fi nal da competição, a classifi ca-
ção foi a seguinte. Na Categoria Máster: 1º 
lugar –Heleno e Lito Maia (Recife-PE), 2º 
lugar – Neto Bruzaca e Jeff erson Carioca 
(São Luís-MA) e 3º lugar – Fernando Lira e 

I OPEN DE FUTEVÔLEI É UM SUCESSO TOTAL

Rodrigo Vasconcelos (Paraupebas-PA e São 
Luís-MA).  E na Categoria Principal: 1º lu-
gar – Pietro e Vitinho (São Luís-MA e For-
taleza-CE), 2º lugar – Wilson e Romarinho 
(Castanhal-PA e Teresina-PI) e 3º lugar – 
Paulo Victor e Matheusinho (Pinheiro-MA 
e São Luís-MA).

“Foi um evento grandioso e mar-
cante e, o que é melhor, bastante elogiado 
por todos os participantes, que fi caram 
impressionados com toda a estrutura mon-
tada, bem como a logística e a organização 
do evento”, destacou o diretor de Futevôlei 
da AABB São Luís, sócio comunitário Zé 
Leite.
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