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Como sempre acon-
tece anualmente, o 
Dia das Mães, co-

memorado nacionalmente 
no segundo domingo de 
maio, este ano no dia 12, 
promete movimentar bas-
tante o corpo de associa-
dos da AABB São Luís, 
a partir de 12 horas. E 
não poderia ser diferente, 
porque elas (as mães) me-
recem uma comemoração 
toda especial para marcar 
a passagem desse dia, que, 
aliás, já faz parte do calen-
dário festivo e é visto com 
muito carinho pela direção 
do clube. 

Mas, para que tudo 
isso aconteça e saia dentro 
do planejado, a direção da 
AABB São Luís, por meio 
da sua Vice-Presidência 
Social, está elaborando 
uma programação toda 
especial voltada para as 
mães, a ser comemorada 

ESPINHA DE BACALHAU E JOSUÉ DO SAX SÃO AS GRANDES 
ATRAÇÕES MUSICAIS DA FESTA DAS MÃES DA AABB SÃO LUÍS

nesse festivo dia. Por isso, 
existe uma expectativa 
muito grande, por parte 
da diretoria do clube, que 
um número expressivo de 
mães se fará presente ao 
evento, que será realizado 
em grande estilo, no salão 
de festas da Associação. 

Assim, já é certo que 
durante a realização do 
evento vai ter distribuição 
de presentes, almoço com 
música ao vivo e o tão 
esperado sorteio de brin-

Direção da Associação Atlética Banco do Brasil espera repetir o sucesso da Festa das Mães, realizada no ano passado

des, este último que já é 
uma marca registrada na 
festa e bastante aguarda-
da pelas mães. E como o 
dia promete ser bastante 
festivo, uma boa música 
não poderia faltar. Assim, 
já foi defi nido pela Vice-
-Presidência Social do clu-
be que o grupo maranhen-
se Espinha de Bacalhau é 
quem vai agitar o ambien-
te abebeano, tocando o 
melhor do samba e do pa-
gode, entre outros ritmos. 

O evento contará com a 
participação ainda de Jo-
sué do Sax, que vai dar o 
clima de romantismo em 
mais uma festa promovi-
da pela direção da AABB 
São Luís. Portanto, o con-
vite tá feito pela direção 
da Associação, que espera 
realizar um evento mar-
cante com muita alegria, 
animação e, claro, contar 
com a presença de todas 
as mães nesse dia que pro-
mete ser pra lá de especial.
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PROJETO SEXTA ESPECIAL TEM SEMPRE 
UMA ATRAÇÃO MUSICAL DIFERENTE

A AABB São Luís, por 
meio da sua Vice-Presi-
dência Social, mantem 

a tradição de oferecer sempre, na 
última sexta-feira de cada mês, 
uma música de qualidade para o 
seu corpo de associados. O clube 
tem o cuidado também de diver-
sifi car esse evento festivo, que já 
faz parte do seu calendário ofi cial, 

com um repertório que alcança to-
dos os estilos musicais.

Assim, no dia 29 de março 
deste ano, quem se apresentou no 
palco abebeano foi a banda Maki-
na Du Tempo, que, com seu estilo 
romântico, reviveu músicas da 
Jovem Guarda, boleros e serestas, 
entre outras do gênero. No segun-
do momento do show, quem en-

trou em cena foi a eclética cantora 
Teresa Canto, com o seu repertó-
rio bastante variado, colocou os 
“pés de valsa” no salão pra dan-
çar. Registre-se, nessa solene noi-
te, o aniversário de Carlos Rober-
to Costa Gomes, vice-presidente 
Financeiro da Associação.

Já no dia 26 de abril deste 
ano, as apresentações do Projeto 

Sexta Especial fi caram por conta 

dos cantores Franco Borges e Vi-

viane Brasil, que cantaram e en-

cantaram a todos os presentes, em 

mais um grande momento musi-

cal promovido pela equipe da Vi-

ce-Presidência Social da AABB 

São Luís.

ESPAÇO DA SINUCA

Em fi nal de muita concentração e 
partidas emocionantes, os atle-
tas da Federação Maranhense 

de Bilhar e Sinuca (FMBS), Jânio 
Santos Gonçalves e Antonio Bento 
Pereira decidiram a 3ª Copa Nélio 
Correa de Sinuca. Realizada em me-
lhor de sete partidas, no dia 17 de mar-
ço deste ano, no Salão de Sinuca João 
Bosco, sede da Associação Atlética 
Banco do Brasil (AABB São Luís), a 
decisão consagrou o atleta maranhen-
se Jânio Gonçalves, que venceu Bento 
Pereira pelo placar de 4 a 2.

Os oito atletas com melhor co-
locação foram Jânio (campeão e autor 
da maior tacada com 89 pontos na 
mesma sequência da partida), Bento 
(vice-campeão e melhor atleta da Ca-
tegoria Sênior), Luís (3º colocado), 
Halisson (4º e melhor atleta da Cate-
goria Sub-21), Anaconda (5º), Rafael 

JÂNIO VENCE A 3ª COPA 
NÉLIO CORREA DE SINUCA

(6º), Rogério (7º) e Francisco Duailibe 
(8º).

Com a vitória, Jânio Gonçalves 
conquistou 200 pontos para o ranking 
estadual desse ano. Antonio Bento 
garantiu 150 pontos, Luís, 100 pon-
tos, e Halisson conquistou 75 pontos. 
Organizada pelo presidente da AABB 
São Luís, Félix Pinto; pelo Diretor de 
Sinuca da Associação, Fabrício Viei-
ra; pelo presidente da FMBS, Louri-
val Bogéa, e pelo Diretor Técnico e 
de Eventos da AABB, a competição 
homenageia o atleta Nélio Correa (In 
Memorian) por sua importante contri-
buição ao desenvolvimento, valoriza-
ção e promoção da Sinuca profi ssional 
do Maranhão. O atleta (Nélio) foi um 
dos maiores campeões de competições 
estaduais e regionais desse esporte.
(Fonte: Jornal Pequeno, de 20/03/2019)

Campeão Jânio (2º à esquerda) com o vice-campeão Bento (2º à direita) 
e com Luís (3º lugar e 1º à esquerda) e Halisson (4º lugar)

A Escolinha Meninos de 
Ouro da Associação Atlética Ban-
co do Brasil (AABB São Luís) 
participou, no período de 12 a 20 
de abril deste ano, do maior tor-
neio de futebol de base da Améri-
ca Latina, denominado GO CUP. 
O evento aconteceu na cidade de 
Aparecida-GO e contou com a 
participação de escolinhas de base 
dos principais times brasileiros. A 
Escolinha Meninos de Ouro parti-
cipou com as categorias Sub-08, 
Sub-09, Sub-10, Sub-11 e Sub-12.

De acordo com Rogério 
Jansen, treinador da Escolinha 
Meninos de Ouro, que levou uma 
delegação de aproximadamente 

ESCOLINHA MENINOS DE OURO DA AABB
SÃO LUÍS PARTICIPA COM SUCESSO 

DE COMPETIÇÃO NACIONAL EM GOIÁS

100 pessoas, sendo 50 atletas e 
os demais pais de alunos, o que 
valeu mesmo para essa garotada 
foi a participação e o convívio 
com outras escolas (times) de 
base de vários estados do Brasil. 
“É sempre uma nova experiência 
e um aprendizado a mais para es-
ses garotos, dessa vez com desta-
que para as categorias Sub-11 e 
Sub-12, que não decepcionaram e 
chegaram inclusive até a fase do 
mata-mata na Categoria Ouro, em 
que participaram equipes fortes 
de base dos principais times bra-
sileiros”, avaliou com entusiasmo 
o treinador Jansen. 

Garotos da Escolinha Menino de Ouro em foto histórica na cidade de Aparecida-GO

Dois shows marcantes nos meses de março e abril foram realizados na sede Associação por conta do Projeto Sexta Especial
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A direção da AABB São Luís, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, 
comemorado nacionalmente no dia 08 de Março, homenageia todas as mulheres, 
em especial as funcionárias Ana, Auricilene, Glória, Jaína, Jorgiana, Juliana, 

Milagres, Maria Nonata, Nycole e Larissa, pela passagem do seu dia. Parabéns!

DIA INTERNACIONAL DA MULHER!

Mais um grandioso evento 
promovido pela direção 
da Associação Atléti-

ca Banco do Brasil (AABB São 
Luís). Trata-se da festa mais po-
pular do Brasil que é o carnaval, 
que este ano aconteceu no início 
do mês de março. E o clube do 
novo milênio mantém a tradição 
de promover, a cada ano que pas-
sa, o maior e mais animado carna-
val de clube da nossa capital. Um 

evento único, que faz parte do ca-
lendário festivo do clube e, que, 
ao seu fi nal, satisfaz plenamente 
os seus participantes e recebe bas-
tante elogios do corpo de associa-
dos da entidade.

Sob o comando da equipe da 
Vice-Presidência Social do clube, 
que têm à frente o sócio efetivo 
João Alberto Guimarães, a progra-
mação carnavalesca deste ano de 
2019 teve início com a realização 

da décima quarta edição do con-
corrido Baile Ouro. A animação, 
na primeira parte do inesquecível 
show, fi cou por conta do cantor 
Gargamel e banda, e encerrando o 
evento, nada menos que o Bicho 
Terra, uma presença marcante nos 
carnavais maranhenses.

Já os Vesperais Carnavales-
cos foram animados pela cantora 
Teresa Canto, as bandas Nagan-
daya, o DJ Paulo Ricardo e nova-

mente o Bicho Terra. Registre-se 
ainda que, no dia 03 de março 
(domingo), além do ambiente de 
alegria que tomou conta do clube, 
o grande diferencial dos vesperais 
foi o Concurso de Fantasias, em 
que foram vencedoras em 1º lu-
gar- Ana Sofi a (Fantasia Emília), 
2º lugar- Lorena leite (Fantasia 
Branca de Neve) e 3º lugar – Ma-
ria Clara (Fantasia Frevo Alegria).

CARNAVAL DA AABB SÃO LUÍS MANTÉM A TRADIÇÃO E CORPO 
DE SÓCIOS AGRADECE PELA QUALIDADE DAS FESTAS

Tanto no Baile Ouro quanto nos Vesperais Carnavalescos, o clima de alegria e satisfação foram as marcas do carnaval abebeano

Contando com uma delegação 
de aproximadamente 110 
pessoas, sendo 38 atletas e 

os demais dirigentes e convidados, 
a Associação Atlética Banco do 
Brasil (AABB São Luís) melhorou 
signifi cativamente a sua partici-
pação no maior e mais concorrido 
Campeonato Nacional de Funcio-
nários Aposentados do Banco do 
Brasil (Cinfaabb), versão 2019, que 
este ano foi realizado com muito 
sucesso na cidade de Foz do Igua-
çu-PR, capital das cataratas. Vale 
lembrar que o próximo evento já 
foi defi nido e será realizado em Bal-
neário de Camboriú-SC, no mês de 
abril de 2020.

AABB SÃO LUÍS TEM BOA PARTICIPAÇÃO NO CINFFAABB/2019

Das modalidades oferecidas 
pelo Cinfaabb/2019, em que par-
ticiparam AABBs de quase todo o 
Brasil, a AABB São Luís teve par-
ticipação efetiva no Futebol Hiper 
Master, Futebol Super Master e no 
Voleibol Feminino. Na categoria 
Hiper Master, a AABB ludovicen-
se foi vice-campeã da competição, 
perdendo apenas a partida fi nal para 
a equipe da AABB Londrina pelo 
placar de 2 a 0. Mas, na fase classi-
fi catória venceu a AABB Fortaleza 
por 3x0, a AABB Rio também por 
3x0, e a AABB Cascavel por 1x0, 
sendo que o atleta Magno Barbosa, 
da AABB São Luís, foi o artilheiro 

da competição com 5 gols marca-
dos.

Já na Categoria Super Master, 
o time abebeano não teve a mesma 
sorte, mas também não chegou a ser 
uma grande decepção. Desfalcado 
de alguns atletas titulares, a equipe 
do Super Master empatou por 0x0 
com a AABB Toledo-PR, perdeu 
para Curitiba por 3x0 e ganhou da 
AABB Maceió por 2x1. Mas perdeu 
a partida semifi nal para a AABB 
Salvador, fi cando em terceiro lugar. 
Por isso, foi rebaixada para a Série 
C. E no Voleibol Feminino, o time 
das Poderosas (apelido da equipe) 
conquistou merecidamente a me-

dalha de bronze da Série C, sendo 
a terceira equipe colocada entre as 
12 participantes do campeonato. 
Na fase classifi catória venceu as 
AABBs Santa Cruz-RS e Porto Ale-
gre pelo mesmo placar: 2 sets a 0. 
No entanto, perdeu para a AABB 
Natal também por 2 sets a 0, mas 
conseguiu vencer na disputa pelo 
terceiro lugar (Medalha de Bronze 
do Ouro) a equipe da AABB Forta-
leza por 2 sets a 0.

Estiveram presentes ao Cin-
faabb/2019, em Foz do Iguaçu-PR, 
que foi aberto ofi cialmente pelo 
atleta Nalbert, da seleção brasileira 
de Voleibol Masculino, os dirigen-
tes da Fenabb Rene Nunes (presi-
dente) e Pedro Paulo (Gestão de 
Pessoas), e pela AABB São Luís 
Félix Pinto (presidente), Ribinha 
Cunha (vice de Aposentados), Ro-
berto Gomes (vice Financeiro), José 
Raimundo Almeida (vice Adminis-
trativo), Francisco Ericeira (Vice de 
Futebol) e João Alberto Guimarães 
(vice Social).

Delegação Abebeana em Foz do iguaçu Equipe Voleibol Feminino: medalha de bronzeEquipe Hiper Master: vice-campeã
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Iniciada em 09 de março e 
com término previsto para 
o dia 29 de junho deste ano, 

a décima nona edição da Copa 
César Bragança de Futsal con-
ta com a participação efetiva 
de 60 equipes, distribuídas 
em suas respectivas categorias 
por faixa etária. Esse tradicio-
nal evento esportivo, que é 
realizado sempre no primei-
ro semestre do ano, mantém 
sempre um bom nível téc-
nico nas partidas realizadas, 

COPA CÉSAR BRAGANÇA DE FUTSAL
EM RÍTMO BASTANTE MOVIMENTADO

EFETIVO ADULTO MASTER

SÊNIOR SUPER MASTER A SUPER MASTER B

A exemplo do que aconteceu 
no ano passado, a Associa-
ção Atlética Banco do Bra-

sil (AABB São Luís), por meio da 
sua Vice-Presidência de Futebol, 
promoveu, mais uma vez, com mui-
to sucesso, a II Copa Batom Verme-
lho de Futebol Feminino. E, mais 
uma vez também, a grande campeã 
foi a equipe da Resenha Futebol 
Clube, composta por esposas de 
sócios comunitários e funcionárias 
da Associação, que venceu, na par-
tida fi nal, a equipe da PM Feminino 
pelo placar de 4 a 2, sagrando-se 
bicampeã do torneio.

O charmoso evento esportivo, 
realizado no dia 30 de março deste 
ano, no campo de grama sintética 
da AABB São Luís, contou com a 

1º lugar: Zero Um 39 - 16 pontos

2º lugar: BB Chopp - 15 pontos

3º lugar: MPO - 10 pontos

4º lugar: BB Mais - 06 pontos

1º lugar: Botafogo - 15 pontos
2º lugar: Santos - 07 pontos
3º lugar: Guarany - 07 pontos
4º lugar: Apemo Pai - 04 pontos

1º lugar: Santos - 16 pontos
2º lugar: Apolípse - 15 pontos
3º lugar: AB Girassol - 10 pontos
4º lugar: Arsenal - 10 pontos
5º lugar: Apemo Pai - 6 pontos
6º lugar: América - 4 Pontos

HIPER MASTER
1º lugar: Apolípse - 16 pontos
2º lugar: PRF - 12 pontos
3º lugar: Americano - 12 pontos
4º lugar: Botafogo - 12 pontos

ULTRA MASTER

1º lugar: Apolípse - 10 pontos
2º lugar: Americano - 09 pontos
3º lugar: APAL - 09 pontos
4º lugar: São Luis-AC - 06 pontos

1º lugar: MAC - 12 pontos
2º lugar: Ícaro - 09 pontos
3º lugar: Associação Master - 09 pontos
4º lugar: Satélite - 6 pontos
5º lugar: Condor - 6 pontos
6º lugar: Cruzeiro - 6 Pontos

1º lugar: Santos - 21 pontos

2º lugar: Moto - 16 pontos

3º lugar: Amigos PBS - 12 pontos

4º lugar: APAL - 10 pontos

1º lugar: APAL - 15 pontos
2º lugar: SP 30 - 12 pontos
3º lugar: Lazio - 12 pontos
4º lugar: Samapaio - 11 pontos
5º lugar: Grêmio - 09 pontos
6º lugar: Botafogo - 07 pontos

AABB SÃO LUÍS É BICAMPEÃ DA COPA BATOM DE FUTEBOL FEMININO
participação das equipes da APCEF, 
ARTEMIS, PM Feminino e a anfi -
triã Resenha. Esta última, como já 
dissemos, foi a grande vencedora 
da competição, que teve ainda a 
PM Feminino como vice-campeã; a 
APCEF com a terceira colocação; e 
a equipe da ARTEMIS que acabou 
em quarto lugar.

Participaram pela equipe da 
Resenha Futebol Clube as seguintes 
atletas: Maria do Socorro, Bianca, 
Joyce, Luciana, Kassiana, Suelen, 
Eliene, Edjane, Roseli, Jocenilde, 
Simone, Daniele, Myllena, Josia-
ne, Graziele, Raísa e Amenaídes. A 
equipe foi comandada pelo técnico 
Adonias Everton, tendo como auxi-
liar Juliana Matte. 

com grandes jogos e muitos 
gols marcados. Até a data de 
30 de abril, a classifi cação é a 
seguinte.

Equipe Resenha Futebol Clube: bicampeã do torneio


