
INFORMATIVO DA AABB SÃO LUIS                ANO XXVI       Nº 151                  JULHO/AGOSTO - 2019

Informa
www.aabbsaoluis.com.br @aabbsaoluis /aabbsaoluisma /aabbslz@elo.com.br

AABB SÃO LUÍS É A GRANDE VENCEDORA DA JESAB/2019, QUE 
TEVE UM NÚMERO RECORDE DE ATLETAS PARTICIPANTES

Um evento grandioso e muito 
bem disputado, é como pode-
mos defi nir com propriedade a 

Jornada Estadual de AABBs (Jesab), 
versão 2019, realizada nos dias 17 e 
18 de agosto deste ano, aqui em nossa 
capital, na sede da Associação Atléti-
ca Banco do Brasil, e que teve como 
grande vencedora a AABB São Luís, 
anfi triã da jornada. 

A Jesab/2019 reuniu, em um 
clima de muita confraternização, mas 
também de muita disputa, na sede da 
AABB São Luís, aproximadamente 
800 pessoas, entre atletas e familiares, 
que vieram das mais distintas regiões 
do estado do Maranhão para participar 
desse movimentado evento esportivo. 
A jornada, que acontece anualmen-

te em um local diferente, teve o pa-
trocínio da Federação Nacional das 
AABBs (Fenabb), apoio do Banco do 
Brasil e do Cesabb-MA e organização 
da AABB São Luís.

Assim, participaram da concor-
rida jornada as delegações das AABBs 
de Balsas, Caxias, Codó, Imperatriz, 
Santa Inês, Santa Luzia, São Domin-
gos do Maranhão, São João dos Patos, 
São Raimundo das Mangabeiras e São 
Luís (anfi triã do evento), totalizando 
11 (onze) delegações. O evento, por 
sua vez, ofereceu, este ano, as seguin-
tes modalidades esportivas: futebol 
minicampo adulto, máster, supermas-
ter, futsal, futevôlei, vôlei de areia, 
vôlei de areia (4x4), vôlei de quadra, 
sinuca, tênis de mesa, xadrez e vídeo 

game, este último foi a grande novida-
de da Jesab/2019. Ao todo a jornada 
ofereceu doze modalidades esporti-
vas, sendo que a AABB São Luís foi 
vencedora em 10 delas, tendo sido 
derrotada somente em duas modalida-
des: vôlei de areia (4x4) e vídeo game.

Presentes à Jesab/2019 o presi-
dente da Fenabb, Rene Nunes; o dire-
tor regional da Fenabb (Região Sul), 
Fabiano de Almeida; o representante 
da Superintendência Estadual do BB, 
Juliano Alencar; e o presidente da 
AABB São Luís, Félix Pinto, além 
dos presidentes dos Conselhos Deli-
berativos (Carlos Alberto Ramos Sil-
va) e Fiscal (João Evangelista Ribeiro 
Sousa Júnior). Presentes também os 
vice-presidentes da Associação Ribi-

nha Cunha, José Raimundo Almeida, 
Francisco Ericeira, João Alberto Gui-
marães, Augusto Bulcão, e os respec-
tivos diretores de áreas envolvidos 
diretamente no evento.

“Considero que a Jesab/2019 
foi uma das melhores jornadas que 
realizamos e que vai fi car marcada na 
história do nosso clube”, disse bastan-
te entusiasmado Félix Pinto, presiden-
te da AABB São Luís, que credita o 
sucesso do evento ao apoio irrestrito 
que recebeu de todos os diretores e 
funcionários e das entidades parceiras 
envolvidas. “A equipe toda não mediu 
esforços e se entregou ao máximo para 
que tudo transcorresse dentro do pla-
nejado, o que de fato aconteceu, salvo 
alguns pequenos problemas no quesito 
alimentação”, avaliou o presidente.

Jornada Estadual de AABBs, realizada na sede da Associação Atlética Banco do Brasil, foi coroada de êxitos

A Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB São Luís) 
completou, no dia 15 de 

agosto deste ano, 72 anos de existên-
cia, com uma vitoriosa história para 
contar de lutas e muitas conquistas. O 
patrimônio que o clube e os abebea-
nos possuem, e que tantos benefícios 
têm proporcionado à sociedade ludo-
vicense e, em especial, ao seu corpo 
de associados – razão maior da sua 
existência -, ao longo desses anos, 
não seria possível sem o trabalho, a 
iniciativa e o espírito empreendedor 
de grandes e abnegados gestores pú-
blicos que, por aqui passaram, e dei-
xaram um grande legado para esse 
clube social.

Assim, a história da AABB São 
Luís foi edifi cada, ao longo desses 72 
anos, pelo empenho, perseverança 
e visão administrativa de todos que 
acreditaram no sonho de construir 
um clube voltado para o bem estar 
social não só de seus associados, mas 
também da comunidade ludovicen-
se, na qual estamos todos inseridos. 
Por isso, a nossa Associação hoje, se 
destaca, em todos os quesitos, sendo 
considerado o melhor clube social 
do Maranhão, sobretudo por estar à 
frente renovando, investindo e ofere-
cendo o que há de melhor em termos 
de esporte, lazer, cultura, cidadania e 
em projetos sociais, este último ainda 
com pouca relevância. Mas, sempre 

com a preocupação de fazer mais e 
com qualidade.

Na oportunidade, nessa data 
histórica, quero deixar registrado e 
agradecer a todos os presidentes que 
por aqui passaram e deixaram suas 
valorosas contribuições, nas mais 
diferentes épocas, ao mesmo tempo 
em que agradeço, hoje, ao nosso cor-
po diretor, funcionários, associados e 
parceiros que tanto têm contribuído 
para o crescimento do nosso clube. 
Parabéns, AABB São Luís! 

Fiquem com Deus 
e um forte abraço a todos!

EDITORIAL

AABB São Luís:
72 anos de lutas e muitas conquistas!

Félix Pinto
Presidente da Associação 
Atlética Banco do Brasil 
(AABB São Luís) 
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ESPAÇO DA SINUCA

UMA DUPLA DE SUCESSO 
NA SEXTA ESPECIAL DA AABB SÃO LUÍS

Vocês, associados, já ouviram fa-
lar por aí na seguinte frase; “O 
que é bom se repete”. E foi jus-

tamente isso o que aconteceu. A direção 
da AABB São Luís, por meio da sua vi-
ce-presidência Social, colocou em cena 

Franco Borges e Viviane Brasil foram os grandes destaques de mais uma Sexta Especial promovida pela direção do clube

novamente os cantores Franco Borges e 
Viviane Brasil na Sexta Especial do mês 
de julho deste ano (dia 26), na sede da 
Associação, em mais uma noite musical 
inesquecível para o seu corpo de asso-
ciados.

A dupla, já bastante conhecida 
pelo corpo de sócios da AABB São Luís, 
repetiu o grande sucesso realizado em 
maio deste ano (Festa das Mães), na sede 
do clube, por conta do Projeto Sexta Es-
pecial. E, no dia 26 de julho, com um re-

pertório recheado com o melhor da MPB 
e de canções românticas que marcaram 
época, especialmente nas décadas de 80 
e 90, esses dois cantores realizaram um 
show inesquecível, no salão principal da 
sede da Associação Atlética Banco do 
Brasil.

O 6º Campeonato Norte/Nordeste 
de Sinuca foi encerrado no dia 
04 de agosto deste ano, com 

uma das fi nais mais emocionantes e 
competitivas da sinuca profi ssional 
brasileira. Disputada em melhor de 
nova partidas, a decisão foi entre os 
atletas Ítaro Santos (PE), que venceu 
Bozzinha (BA) por 5 a 3, depois de 
empatarem em 3 a 3. Com o resulta-
do, Ítaro Santos sagrou-se campeão. 
O atleta maranhense Jânio Gonçalves 
garantiu o terceiro lugar inédito para a 
sinuca do Maranhão no evento.

Com patrocínio do Mateus e 
Governo do Maranhão (Lei Estadual 
de Incentivo aos Esportes), o 6º Cam-
peonato Norte/Nordeste de Sinuca foi 
uma realização da Federação Mara-
nhense de Bilhar e Sinuca (FMBS) e 
Associação Atlética Banco do Brasil 
(AABB/São Luís), com apoio do Gru-
po Jornal Pequeno de Comunicação, 
Golden Shopping Calhau, Mar Doce, 
Praia Mar Hotel, ServBus, Bus Trans-

Quatro maiores destaques do VI Campeonato Norte/Nordeste de Sinuca

ÍTARO SANTOS (PE) VENCE O 6º NORTE/NORDESTE DE SINUCA 
E O MARANHÃO CONSEGUE INÉDITO 3º LUGAR COM JÂNIO GONÇALVES

portes, Óticas Diniz, Polícia Militar, 
Centro Elétrico, Fiema, PontesTur, 
Net e AddPoints.

Realizadas na AABB/São Luís, 
as duas semifi nais foram disputadas 
entre o atleta Jânio Gonçalves (MA) e 
Bozzinha (BA), e a outra entre os per-
nambucanos Ítaro Santos e Ricardo. 
Nas quartas-de-fi nais, os jogos foram 
disputados em melhor de sete partidas 
entre os atletas Bozinha (BA), que 
ganhou Jota (MA) por 4 a 2, Ricardo 
(PE), vencedor do jogo contra Rafael 
(BA) por 4 a 2, Ítaro (PE), que venceu 
Guttiely (PB) por 4 a 0 e Araújo (RN), 
vencido por Jânio (MA) por 4 a 1.

DECISÃO DO QUALIFYNG
A decisão do Qualifyng, que é a 

etapa de qualifi cação para o campeo-
nato principal, foi disputada pelos per-
nambucanos Wendel e Gutielly. Em 
melhor de cinco partidas, Wendel ven-
ceu por 3 a 2 e sagrou-se bicampeão 

da referida etapa. Pela primeira vez no 
Norte/Norte dois maranhenses, Jota 
e Jânio, foram semifi nalistas. É mais 
um importante resultado do trabalho 
que vem sendo feito pela Federação 
Maranhense. 

O presidente da FMBS, Lou-
rival Bogéa agradeceu a presença de 
todos e destacou a evolução da sinuca 
do Norte/Nordeste. “Estamos vendo 
hoje mais um sucesso da sinuca pro-
fi ssional em nossa região. Todos estão 
de parabéns”, disse Bogéa. Segundo 
ele, a classifi cação do atleta Jânio 
Gonçalves entre os três melhores da 
competição “mostra que o trabalho 
que vem sendo feito pelo Maranhão 
está no rumo certo. A sinuca do Ma-
ranhão conquistou um título inédito”, 
disse Lourival Bogéa.

PARCERIA AABB/SÃO LUÍS 
E FMBS É REFERÊNCIA 

NACIONAL
 “O Norte/Nordeste é a maior 

premiação da sinuca no Brasil e o 
maior evento do nordeste. É um gran-
de incentivo aos atletas e dirigentes. A 
sinuca é um esporte de família. Sinuca 
é esporte, pratique. Coloque seu fi lho 
pra praticar sinuca. Sinuca é esporte”, 
disse o diretor técnico e de eventos da 
FMBS, Bento Pereira. Segundo ele, o 
Maranhão está sempre a frente na rea-
lização de grandes eventos de sinuca. 
“O sucesso desse evento deve-se a Lei 
Estadual de Incentivo, aos nossos pa-
trocinadores e apoiadores, aos atletas, 
dirigentes e ao público que prestigia. 
Agradecemos em especial a todos os 
atletas do Norte/Nordeste que tornam 
possível o crescimento e o sucesso 
desse evento”, disse Bento Pereira.

O presidente da AABB/São 
Luís, Félix Pinto afi rmou que é um 
prazer muito grande sediar mais um 
evento desse nível. “A gente não 
mede esforços para trabalhar com a 
FMBS. Trabalhar em parceria com a 
Federação Maranhense é uma refe-
rência para as associações que tem a 
sinuca como esporte e lazer”, disse o 
presidente. A equipe de arbitragem da 
fi nal foi formada por Rafael Corrêa 
(MA) e Junqueira (BA), coordenados 
por Fabrício Vieira (MA). Nos dias 
11, 12 e 13 de outubro acontecerá o 3º 
Campeonato Baiano de Sinuca, com a 
participação de atletas de todo o país.  

(Fonte: Jornal Pequeno, Dia 
06/08/2019)

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Campeão: Ítaro Santos (PE)
Vice-campeão: Bozzinha (BA)

3° lugar: Jânio (MA)
4° lugar: Ricardo (PE)

5° lugar: Jota (MA)
6° lugar: Rafael (BA)
7° lugar: Araújo (RN)
8° lugar: Gutielly (PB)
9° lugar: Celinho (CE)

10° lugar: Wilson Alves (BA)
11° lugar: Wendell (PB)

12° lugar: Jairzinho (BA)
13° lugar: Deus-me-livre (PB)

14° lugar: Emerson (RN)
15° lugar: Dudu (PB)

16° lugar: Galydson (CE)
Maior tacada:

Jota (MA) Pontuação: 98 pontos
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O cantor paraense Beto Bar-
bosa mostrou, em show 
marcante realizado na 

sede da AABB São Luís, no dia 
23 de agosto deste ano, porque é 
considerado o Rei da Lambada. 
Em grande estilo, Beto Barbosa 
sacudiu, literalmente, os foliões 
abebeanos com canções inesque-
cíveis que marcaram época como 

REI DA LAMBADA, EM GRANDE ESTILO, REALIZA SHOW 
PRA LÁ DE ANIMADO NA SEDE DA AABB SÃO LUÍS

Preta, Beijinho na Boca e Adoçi-
ca. O salão fi cou pequeno para a 
quantidade de casais que queriam 
dançar e que, num clima de muita 
euforia e animação, tomaram con-
ta do espaço abebeano, como há 
muito tempo não se via. Na ver-
dade, foi um momento de êxtase, 
pois o público presente quase che-
gou ao delírio com seu repertório 

pra lá de animado, num show me-
morável que fi cará marcado para 
sempre nos anais da Associação.  

 Denominada de Noite Tro-
pical, o evento festivo fez parte 
do Projeto Sexta Especial do mês, 
que acontece mensalmente e já 
é uma tradição no clube, sempre 
com uma atração musical dife-
rente. Vale lembrar que, nesse 

mesmo show, quem abriu a Noi-
te Tropical foi nada menos que o 
renomado cantor maranhense PP 
Júnior, que animou a galera com 
seu diversifi cado repertório, bas-
tante conhecido do público ma-
ranhense. Portanto, a direção da 
AABB São Luís, por meio da sua 
vice-presidência Social, está de 
parabéns por essa bela inciativa.

Beto Barbosa e PP Júnior fi zeram a alegria dos sócios abebeanos em um evento denominado Noite Tropical

Mais uma animada Colônia de 
Férias foi realizada no perío-
do de 08 a 12 de julho des-

te ano, na sede da AABB São Luís, 
pela empresa Fazendo Arte e Re-
creação. Este ano abordando o tema: 
“Fazendo Arte nas Férias”. E, mais 
uma vez, nesse quesito, repetiu o 
sucesso do ano passado, mantendo a 
tradição desse evento, que é lúdico, 
mas, também, pedagógico. A Colô-
nia de Férias é voltada especialmen-
te para fi lhos de associados, mas 
aberta também para a comunidade.

Assim, dezenas de crianças 
das mais variadas faixas etárias par-

COLÔNIA DE FÉRIAS REÚNE 
GAROTADA NA SEDE DO CLUBE

ticiparam de diversas brincadeiras 
e ofi cinas promovidas pela equipe 
da empresa Fazendo Arte e Recrea-
ção. Podemos citar, por exemplo, 
atividades como Leitura de Livros, 
Ofi cinas Mão na Massa, Danças Po-
pulares, Ofi cinas de Culinária, Res-
gate de Brincadeiras Antigas, Jogos 
Teatrais, Jogos Cooperativos, Jogos 
Aquáticos e Brincadeiras Molhadas, 
além de Ofi cinas de Esportes e da 
Cultura Popular. No encerramento 
do evento, a garotada foi agraciada 
com um passeio ao Museu de Arte e 
uma visita também ao Centro Histó-
rico de São Luís.

DIA DOS PAIS MUITO ESPECIAL NA SEDE 
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

A exemplo do que aconteceu 
no ano passado, a direção 
da AABB São Luís, por 

meio da sua vice-presidência So-
cial, promoveu um Dia dos Pais 
com muita animação e integração 

entre os associados do clube. Nes-
sa data especial, no salão princi-
pal do clube, os pais associados se 
divertiram à vontade, com a boa 
música ao vivo comandada pelo 
cantor Kiko Sanches, saborearam 

um chopp gelado (Donna) e, de 
quebra, participaram de um con-
corrido sorteio de prêmios. Isto 
sem falar no delicioso cardápio 
oferecido pelo restaurante Xico 
Noca. Mas quem fechou a pro-

gramação festiva foi grupo musi-
cal Argumento, que deu o tom da 
festa na segunda parte do evento, 
tocando sambas e pagodes de pri-
meira qualidade, uma marca re-
gistrada desse grupo maranhense.

Um número expressivo de pais sócios do clube comemoraram essa data tão especial da sede da Associação

Garotos e garotas das mais diversas faixas etárias participando da Colônia de Férias da AABB São Luís



TEM INÍCIO O MAIOR CAMPEONATO DE FUTEBOL 
SOCIETY DO ESTADO DO MARANHÃO

No dia 20 de julho deste 
ano, teve início o maior 
campeonato de futebol 

society (amador) do estado do 
Maranhão, que é o da Associa-
ção Atlética Banco do Brasil 
(AABB São Luís). Este ano, 
o evento homenageia mere-
cidamente o sócio efetivo e 

aposentado do BB, Raimundo 
Brandão (Brandãozinho), que 
além de continuar batendo a 
sua bola regularmente na Sele-
ção de Aposentados da AABB, 
vai jogar na equipe do Satélite, 
categoria Ultra Master.

Ao todo, 64 equipes dis-
putarão esse grandioso cam-

peonato, distribuído nas se-
guintes categorias: Efetivo, 
Adulto, Master, Super Master, 
Hiper Master e Ultra Master. 
Considerando que cada equi-
pe pode inscrever 22 atletas, 
o evento envolve a participa-
ção de 1.408 sócios do clube. 
Previsto para ser encerrado na 

primeira semana de dezembro, 
serão realizadas nada menos 
que 487 partidas no sistema 
de turno e returno, o que vale 
para todas as categorias. E 
como o evento já começou em 
ritmo acelerado, vamos atuali-
zar a classifi cação até a data de 
30 de agosto deste ano.
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HIPER MASTER ULTRA MASTERSUPER MASTER A SUPER MASTER B

EFETIVO SÊNIORADULTO MASTER

1- Santos: 10 pontos
2 - Am The Best: 07 pontos
3 - Grêmio: 06 pontos
4 - Lazio: 06 pontos

Artilheiro:
Denisson(Am The Best) 

com 8 gols.

1 - Ira: 04 pontos
2 - Zero Um 39: 04 pontos
3 - BB MAIS: 03 pontos
4 - Real BB: 02 pontos

Artilheiro: 
Werberth(BB MAIS) 

com 4 gols.

1 - Apocalipse: 13 pontos
2 - Sampaio: 12 pontos
3 - Grêmio: 11 pontos
4 - AD Girassol: 09 pontos

Artilheiro:
João José (STA) com 9 gols.

1 - Botafogo: 15 pontos
2 - Guarany: 09 pontos
3 - Apemo-Pai: 06 pontos
4 - BCPM: 03 pontos

Artilheiro:
Gilson(Botafogo) com 12 gols.

1 - MAC: 10 pontos
2 - Arsenal: 09 pontos
3 - Apemo-Pai: 08 pontos
4 - Ass. Master: 06 pontos

1 - PRF: 9 pontos
2 - Americano: 09 pontos
3 - Real: 09 pontos
4 - Apal: 06 pontos

Artilheiro: 
Fumanchu(Americano) 

com 4 gols.

1 - Satélite: 10 pontos
2 - São Luís: 06 pontos
3 - Apocalipse: 06 pontos
4 - PRF: 04 pontos

Artilheiro: Zé Reinaldo 
(Satélite) com 5 gols.

1 - Apocalipse: 12
2 - América: 09 pontos
3 - Argentina: 07 pontos
4 - AD Girassol: 07 pontos

ATO DE SOLIDARIEDADE HUMANA

O presidente e o vice-presi-
dente Financeiro da AABB 
São Luís, respectivamente, 

Antonio Félix Sousa Pinto e Carlos 
Roberto Costa Gomes, em mais um 
grande ato de solidariedade humana, 
fi zeram a entrega, na primeira sema-
na de julho, de aproximadamente 
1.000 kilos de alimentos não pere-
cíveis às fundações Antonio Bruno 
e Pouso Obras Sociais. Essas duas 
entidades fi lantrópicas realizam um 
importante trabalho social aqui na 
nossa capital. A primeira (Antonio 

Bruno) é uma casa de apoio que 
acolhe crianças com câncer. Já a 
segunda, ajuda e orienta crianças e 
adolescentes em risco social.

De acordo com o presidente 
da AABB São Luís, Félix Pinto, a 
doação de quase 01 tonelada de ali-
mentos não perecíveis a essas duas 
entidades fi lantrópicas foi fruto de 
uma arrecadação feita pela direção 
da Associação junto ao seu corpo de 
associados, por ocasião do tradicio-
nal evento abebeano denominado 
São João Ouro.

Dirigentes da AABB São Luis fazendo a doação dos alimentos não perecíveis arrecadados

Artilheiro: 
Elson (MAC) com 10 gols.

Campeonato interno de Futebol Society abebeano foi aberto, no Torneio Início, com um número signifi cativo de atletas participantes


