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FESTA COMEMORATIVA AO DIA DAS MÃES REÚNE
 SÓCIOS E FAMILIARES NA SEDE DA AABB SÃO LUÍS

Como sempre acontece anu-
almente no segundo domingo de maio, 
a Associação Atlética Banco do Brasil 
promove um encontro festivo para 
marcar a passagem dessa importante 
data, que é o Dia das Mães. Um even-
to marcante que é comemorado nacio-
nalmente e, aqui em São Luís, já faz 

parte do calendário ofi cial da AABB 
São Luís. É sempre bom lembrar que a 
festa é voltada especialmente para seu 
corpo de associados.

Este ano, ao som dos cantores 
Cláudio do Sax e Kadu Ribeiro, que 
se apresentaram em momentos dife-
rentes, a Festa das Mães contou com 

um público expressivo na sede da As-
sociação. Foram momentos de muita 
alegria e descontração vividos por elas 
(mães) no tranquilo e seguro salão de 
festas do clube. Ao fi nal, além da Ca-
bine Legal +, que fi cou à disposição 
das mães para o histórico registro de 
fotos, uma equipe de maquiagem es-

teve presente também para atendê-las. 
Por fi m, foi realizado um sorteio de 
brindes voltado para as mães presen-
tes, e um buff et com o tradicional al-
moço foi mais um ingrediente que fez 
parte desse festivo evento promovido 
pela equipe da Vice-Presidência Social 
da AABB São Luís.

Dia das Mães, realizado na sede da Associação Atlética Banco do Brasil, foi bastante prestigiado pelos asssociados do clube
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SEXTA ESPECIAL DO MÊS TEM
 VOLTA TRIUNFAL NA SEDE DA AABB

AABB SÃO LUÍS É DESTAQUE EM 
TORNEIO DE TÊNIS DE MESA

BETTO FEITOSA É CAMPEÃO DA 2ª 
COPA NÉLIO CORRÊA DE SINUCA

Com a nova gestão da AABB 
São Luís, que tomou posse em ja-
neiro deste ano, teve a volta, entre 
outras coisas, de um projeto musi-
cal que era considerado o ponto de 
encontro dos casais que frequenta-
vam e ainda frequentam a sede da 
Associação. Além disso, esse seleto 
grupo de sócios gosta de uma boa 
música e adora dançar. Por essa ra-
zão, a direção da AABB São Luís, 
por meio da sua Vice-Presidência 
Social, resgatou o Projeto Dança 
Comigo, que voltou com força total 
e de forma triunfal, mas com nova 
roupagem e nome diferente: Sexta 
Especial do Mês.  

Assim, na última sexta-feira 
de cada mês, a equipe da Vice-Pre-
sidência Social, agora sob o coman-
do do sócio efetivo João Alberto 
e da Relações Públicas Thaysa 
Lopes, promove esse encontro es-
pecial com os sócios e seus fami-
liares, sempre a partir das 9 horas, 
para celebrar  a alegria, o lazer  e o 
bem-estar do associado.

Embalado por esse clima de 
fazer o melhor para o corpo de as-
sociados do clube e trazer sempre 

uma atração musical diferente, a 
Vice-Presidência Social promoveu, 
nos meses e março e abril deste 
ano, dois shows com estilos musi-
cais bem diferentes. No primeiro, 
quem deu o ar da graça foi a du-
pla Garrincha e Simone Mouzzy. 
O cantor Garrincha, com sua voz 
marcante, resgatou os grandes su-
cessos de Zé Ramalho e do imortal 
pedreirense João do Valle. Já Simo-
ne, não deixou por menos e cantou 
boleros inesquecíveis, passando por 
forró sertanejo e muita música ma-
ranhense.

No mês seguinte, ou seja, 
em abril, foi a vez da dupla Tereza 
Canto e Japa do Arrocha, que canta-
ram e encantaram a todos os “pés de 
valsa” presentes no aconchegante e 
seguro ambiente (salão de festas) da 
Associação Atlética Banco do Brasil. 
As duas cantoras distribuíram beleza 
e simpatia e, ainda por cima, intera-
giram com a grande plateia presente. 
Em tempo: dia 25 de maio, na Sex-
ta Especial do Mês, quem promete 
agitar a sede da AABB São Luís é o 
cantor Pepê Júnior, com o seu bada-
lado show “Cabaré do Pepê”.

A Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB São Luís) parti-
cipou, no final de abril deste ano, 
do I Torneio Interclubes Pendagron 
de Tênis de Mesa. A importante 
competição, que reuniu 30 atletas 
de clubes do Maranhão e do Pará, 
foi realizada nas dependências do 
Pátio Norte Shopping, localizado 
no bairro Maiobão, aqui em nossa 
capital, e contou com a presença do 
presidente da AABB São Luís, Fé-
lix Pinto.

 A equipe da AABB São 
Luís participou com brilhantismo 

nessa competição interestadual e 
ficou com o vice-campeonato tanto 
na modalidade por equipe quanto 
no individual, com destaque para 
o atleta (mesatenista) Magno Ro-
cha Júnior. De acordo com a Vice-
-Presidência de Outros Esportes da 
Associação, o torneio serviu como 
preparação da equipe para futuras 
competições, que conta ainda com 
os atletas e mesatenistas Bruno 
Ribeiro, Idner Barbosa, Fernando 
Marques e o próprio Magno Rocha 
Júnior, para a etapa da Federação 
Maranhense de Tênis de Mesa.

Bicampeão do Troféu Miran-
te Esporte e um dos mais competi-
tivos atletas da sinuca profissional 
do Norte-Nordeste, o maranhense 
Betto Feitosa conquistou um título 
inédito para a sua galeria de tro-
féus. Nos dias 04, 05 e 06 de maio 
deste ano, Betto venceu o também 
atleta da Federação Maranhense de 
Bilhar e Sinuca (FMBS, Thiago, 
pelo placar de 4 a 1 e sagrou-se 
campeão da 2ª Copa Nélio Corrêa 
de Sinuca. A competição foi reali-
zada no salão João Bosco da As-
sociação Atlética Banco do Brasil 
(AABB São Luís).

Promovida pela FMBS, 
AABB São Luís e Jornal Pequeno, 
a Copa foi disputada por 32 atletas 
filiados à Federação Maranhense. 
As semifinais (quarta fase) foram 
disputadas em melhor de cinco 
partidas entre Betto, que venceu 
Jânio por 3 a 0, e Thiago, que ga-

nhou Rafael por 3 a 1. Disputada 
em melhor de sete partidas, a de-
cisão foi prestigiada por atletas e 
torcedores dos esportes de bilhar 
e sinuca da capital maranhense. O 
atleta Rafael Corrêa venceu a pri-
meira edição da Copa Nélio Cor-
rêa, realizada no ano passado.

Na classificação geral ficou 
Betto (campeão), Thiago (vice), 
Jânio (3º lugar), Rafael (4º), P. 
Gondim (5º), Fabrício (6º), Luis 
(7º) e Eudes (8º). Thiago fez a 
maior pontuação em tacada con-
tínua, somando 80 pontos. Na 
primeira força ficou P. Gondim e 
na segunda, Davi Dualibe. A Copa 
é uma homenagem ao atleta da 
FMBS e um dos melhores jogado-
res de sinuca do Maranhão, Nélio 
Corrêa, falecido no início do mês, 
em São Luís.

(Fonte: Jornal Pequeno, 20/05/2018)

Dirigentes da AABB São Luís presentes na festa especial do mês 

Mesatenistas que participaram do evento no Pátio Norte Shopping

Betto Feitosa (E) recebendo o troféu de campeão do snooker Rogério Corrêa

Contor maranhense Garrincha

Casais no salão de festas

Sócios prestigiando o evento 

Cantoras Tereza Canto e Japa do Arrocha
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PLANO DE AÇÃO DA AABB SÃO LUÍS JÁ ESTÁ SENDO
 EXECUTADO PARA ATENDER MELHOR O ASSOCIADO

ESCOLA DE NATAÇÃO DA AABB É DESTAQUE NO CIRCUITO 
MARANHENSE MASTER DA MODALIDADE

FUTEVÔLEI DA AABB SÃO LUÍS TEM PARTICIPAÇÃO 
DESTACADA EM TORNEIO INTERESTADUAL

Eleita para comandar a entida-
de no quadriênio 2018/2021, a nova 
direção da Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB São Luís), agora 
sob o comando do presidente Félix 
Pinto, tem se reunido frequentemente 
(todas as segundas-feiras, 19 horas) e 
debatido de forma transparente sobre 
várias questões de natureza técnica e 
administrativa que são consideradas 
prioritárias e devem ser executadas de 
imediato. Segundo a direção do clube, 
são ações que precisam ser implemen-
tadas com certa rapidez para, entre 
outras coisas, tornar o clube mais mo-
derno, dinâmico e, por consequência, 
oferecer serviços de melhor qualidade 
ao extenso corpo de associados, razão 
maior da existência da Associação.

Assim, por conta dessas su-
cessivas reuniões, foi feito um diag-
nóstico preciso pelo corpo diretor da 
Associação dos principais setores e 
segmentos que precisam de reformas 
e melhorias como um todo, com foco 
para as seguintes áreas, que você con-
fere no quadro ao lado.

Mais uma excelente partici-
pação da escola de natação AABB 
AQUAFIT no Circuito Maranhense 
Master de Natação, realizado nos dias 
21 e 22 de abril deste ano, na sede da 
escola Viva Água (anfitriã do torneio), 
e com a participação ainda das escolas 
Golfinho, Bodytec, DM Aquatic, Nina 
Escola de Natação e AABB Aquafit. O 

evento reuniu mais de 300 participan-
tes, sendo 71 atletas da faixa etária de 
20 e 70 anos.

“Tivemos os melhores resul-
tados neste primeiro ano de formação 
das nossas equipes, com 68 medalhas 
de ouro e outras 130 de prata e bronze. 
Nessa competição, ficamos em 2º lugar 
na categoria (Geral Iniciante), com ape-

nas três pontos de distância do primeiro 
colocado, e na Categoria Master fica-
mos também em 2º lugar, com quatro 
pontos atrás do primeiro colocado na 
competição”, avaliou Márcio Jupira, 
professor e diretor da Escola de Nata-
ção AABB Aquafit, que já possui uma 
parceria com a Associação Atlética 
Banco do Brasil há mais de cinco anos.

Em tempo: ao todo são 05 (cin-
co) etapas que compõem o Circuito 
Maranhense de Natação Master, sen-
do que esta que ocorreu, nos dias 21 
e 22 de abril, na escola Viva Água, foi 
a primeira etapa a ser realizada. A se-
gunda etapa vai ser realizada nos dias 
16 e 17 de junho deste ano, na Escola 
Golfinho.

Com a participação de 31 du-
plas dos estados do Maranhão, Piauí, 
Ceará, Pará e Tocantins, foi realizada 
com muito sucesso no dia 10 de mar-
ço deste ano, na quadra de Voleibol de 
Areia da AABB São Luís, a 1ª Etapa da 
Liga Amigos do Futevôlei do Maranhão 
(LAFUTMA).

Ao final da competição, a clas-

sificação final ficou assim definida. Na 
categoria Master, as três melhores du-
plas classificadas foram: 1ª – Fernando 
Lira (Paraupebas-PA) e Rodriguinho 
(Palmas-TO), 2ª –Neto Bruzaca e Ca-
rioca (São Luís) e 3ª – Rodrigo e Be-
tinho (São Luís-MA). E na categoria 
Principal, as melhores duplas coloca-
das foram: 1ª – Mamão (Teresina-PI) 

e Tony (Juazeiro do Norte-CE), 2ª – 
Leonel e Rodriguinho (Palmas-TO) , 
3ª – Dênis e Formigão (Teresina-PI) e 
4ª – Hudson e Edinho (São Luís-MA).

“Avaliamos o evento como mui-
to positivo, pois realizamos um impor-
tante intercâmbio com atletas de várias 
AABBs de outros estados da Federa-
ção. Além disso, a competição serviu 

também para difundir essa modalidade 
esportiva em nossa capital e, com isso, 
atrair mais adeptos para o Futevôlei”, 
avaliou Zé Leite, sócio comunitário 
e Diretor de Futevôlei da AABB São 
Luís, acrescentando que a próxima 
etapa da LAFUTMA está prevista para 
acontecer na cidade de Pinheiro-MA, 
no próximo dia 26 de maio. 

ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA
▪ Readequação do quadro de pessoal de acordo com a demanda das áreas do clube;
▪ Instalação do sistema de monitoramento de câmeras;
▪ Implantação da portaria eletrônica, por meio do sistema de biometria (já em fase de execução);
▪ Revisão e acompanhamento de todos os contratos e parcerias do clube;
▪ Reestruturação das coordenadorias de serviços da Associação;
▪ Implantação do processo de tomada de preços para serviços e obras;
▪ Implantação do programa Siclus, que é chancelado pela Fenabb para as AABBs.

ÁREA DE INFRAESTRUTURA
▪ Reforma geral da principal cozinha do clube (já em fase de execução);
▪ Reforma e modernização do salão do restaurante nos pisos superior e inferior (também em fase de execução);
▪ Revisão e acompanhamento do contrato de manutenção dos campos de futebol society.

ÁREA ESPORTIVA
▪ Manutenção e fortalecimento da Copa César Bragança de Futsal;
▪ Manutenção e fortalecimento do campeonato interno de Futebol Society; 
▪ Criação/Manutenção da Copa Nélio Correa de Sinuca, e manutenção dos Torneios Jornal Pequeno, Norte / Nordeste, Félix Pinto  e 

Campeonato Interno;  
▪ Manutenção e fortalecimento dos torneios de Tênis de Mesa, Futevôlei, Basquete, Voleibol de Areia e Voleibol de Quadra (Copa 

Primavera).

ÁREA SOCIAL
▪ Resgate da Sexta Especial do Mês;
▪ Manutenção e fortalecimento do Domingo Musical;
▪ Aulas gratuitas de Zumba para associados do clube;
▪ Manutenção e fortalecimento das festas comemorativas: Almoço dos Aposentados, Baile Ouro e Vesperais Carnavalescos, Dia das 

Mães, Dia dos Namorados, São João Ouro, Dia dos Pais, Aniversário da AABB, Dia das Crianças, Festa do Esporte e Réveillon Ouro.

Professor Marcio Cunha (óculos escuros), diretor da Escola de Natação AABB AQUAFIT, comemorando o feito com sua equipe

Presidente e Diretor Social da LAFUTMA, respectivamente, Zé Leite (E) e Sampaio Mattos, com atletas que participaram do torneio 
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XVIII COPA CÉSAR BRAGANÇA DE FUTSAL PRÓXIMA DO SEU FINAL

ATLETA DA AABB SÃO LUÍS É HOMENAGEADA EM 
TORNEIO DE VOLEIBOL DE AREIA

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

O maior e mais disputado 
campeonato de Futsal do estado do 
Maranhão, que é a Copa César Bra-
gança de Futsal, promovida pela Vi-
ce-Presidência de Outros Esportes da 
AABB São Luís sempre no primeiro 
semestre de cada ano, e que agora em 
2018 está na sua décima oitava edi-
ção, está se aproximando da sua reta 
fi nal. Aliás, o seu término, de acordo 

com a Coordenação de Esportes do 
clube, está previsto para o dia 30 de 
junho deste ano.

Iniciada em 24 de fevereiro 
deste ano com a participação de 62 
equipes, divididas nas categorias 
Efetivo (06 equipes), Principal (06), 
Master (09), Sênior (05), Cinquentão 
Ouro (08), Cinquentão Prata (09), 
Sessentão (10) e Setentão (06), esse 

tradicional evento esportivo da moda-
lidade tem proporcionado grandes jo-
gos com belas jogadas e muitos gols 
na quadra do ginásio poliesportivo da 
Associação. Os jogos acontecem de 
terça a domingo, sendo que nas terças 
e quintas (a partir das 7h15), aos sába-
dos (14h15) e aos domingos (08h15).

A XVIII Copa, que já está se 
aproximando da sua reta decisiva, 

como já dissemos, promete jogos 
mais emocionantes e bem disputa-
dos, pois todas as equipes que têm 
chance querem a classifi cação para 
o mata-mata e, de quebra, chegar ao 
pódio. Portanto, até a rodada do dia 
13 de maio, a classifi cação está assim 
atualizada, com as quatro melhores 
equipes colocadas no torneio por ca-
tegoria.

CATEGORIA EFETIVO
2º BB Chopp – 15 pontos 
1º Zero Um 39 – 15 pontos
3º Real BB – 12 pontos
4º MPO – 12 pontos
Artilheiro: Hugo Leonardo (BB Chopp) com 15 gols.

CATEGORIA PRINCIPAL
1º Apal – 21 pontos
2º Fasc - 14 pontos
3º Schalke 04 – 13 pontos
4º Lázio – 10 pontos
Artilheiro: Ítalo (Apal) com 14 gols.

CATEGORIA MASTER
1º Sampaio – 30 pontos
2º Apal – 19 pontos
3º Santos – 19 pontos
4º Botafogo – 19 pontos
Artilheiros: Gilson (Sampaio) com 24 gols.

CATEGORIA SÊNIOR
1º Sampaio – 21 pontos
2º Guarany – 18 pontos
3º Santos – 09 pontos
4º Apemo-Pai – 07 pontos
Artilheiro: Gilson (Sampaio) com 27 gols.

A funcionária aposentada do 
BB e sócia efetiva há mais de 20 
anos da AABB São Luís, desportis-
ta Lúcia Bacelar, foi homenageada, 
merecidamente, no dia 10 de mar-
ço deste ano, no Circuito de Vôlei 
de Praia Neto Bruzaca, localizado 
no bairro Eldorado (Turu). O even-
to contou com a participação de 09 
(nove) duplas da modalidade que 
frequentemente participam de tor-
neios em nossa capital.

Lúcia Bacelar, que é atleta da 
equipe de Voleibol Master da AABB 
São Luís, além de ser muito querida 
e admirada pelas suas colegas do Vô-
lei, tem contribuído bastante e incan-
savelmente para o desenvolvimento 
desse esporte em nosso estado. Ano 
passado, ela (Lúcia) passou por mo-
mentos difíceis em sua vida pessoal 
e familiar, após sofrer um grave aci-
dente de carro, em que foram vitimas 
fatais suas duas irmãs. Força, Lúcia!

Atleta Lúcia Bacellar, integrante da equipe de Voleibol Master da AABB São Luís 

CATEGORIACINQUENTÃO OURO
1º Santos – 27 pontos
2º Guarany – 25 pontos
3º Apemo-Pai – 19 pontos
4º Elno – 12 pontos
Artilheiro: Carlos Izoni (Santos) com 23 gols.

CATEGORIA CINQENTÃO PRATA
1º União – 27 pontos
2º Apal – 23 pontos
3º Ícaro – 21 pontos 
4º MAC – 20 pontos
Artilheiros: Valdique (União) com 17 gols.

CATEGORIA SESSENTÃO
1º Apocalipse – 30 pontos
2º Americano – 26 pontos
3º PRF – 24 pontos
4º São Luís – 20 pontos
Artilheiro: Jorge Protásio (PRF) com 16 gols.

CATEGORIA SETENTÃO
1º Botafogo – 18 pontos
2º Apocalipse – 12 pontos
3º Americano – 06 pontos
4º PRF – 04 pontos
Artilheiro: Ironildo (Apocalipse) com 13 gols.


