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FENABB REÚNE AABBs DO NORDESTE NA 
JORNADA DE APOSENTADOS EM ARACAJU-SE

Mais um grande 
evento promo-vi-
do pela Fede-ração 

Nacional de AABBs (Fena-
bb) e que reuniu um número 
signifi cativo de funcioná-
rios aposentados do Banco 
do Brasil. Trata-se da Jornada 
Regional de Funcionários 
Aposentados do BB (Jin-
fabb), versão 2019, que foi 
realizada em clima de mui-
to congraçamento entre seus 
participantes, no período de 
26 a 30 de outubro deste ano, 

na menor capital do Nordes-
te que é Aracaju-SE.

Participaram da 
Jinfabb/2019, que este ano 
contou com a presença 
do presidente da Fenabb, 
Rene Nunes dos Santos, 
as AABBs do Nordeste e 
a AABB de Santarém-PA, 
única representante da região 
Norte. As modalidades 
esportivas oferecidas na 
Jornada que, no próximo 
ano terá como palco a 
cidade Maceió-AL, foram: 

Futebol Minicampo Master 
e Super Master, Voleibol 
de Quadra, Sinuca, Natação 
e Atletismo, totalizando 06 
(seis) modalidades.

A AABB São Luís, co-
mandada pelo presidente 
Félix Pinto e por Ribinha 
Cunha, vice-presidente de 
Aposentados e de Jornadas 
do Clube, participou efeti-
vamente de quatro modali-
dades: Futebol Minicampo 
Super Master, Voleibol de 

Quadra, Sinuca e Atletismo. 

A Associação ludovicense 

teve participação discreta no 

Futebol Minicampo Super 

Master (sob o comando do 

treinador Izoni) e na Sinuca, 

com o atleta Félix Pinto. Nas 

outras duas modalidades 

em que participou, ganhou 

o troféu Prata, sendo vice-

-campeã no Atletismo (atleta 

Wanderlei) e também vice-

-campeã no Voleibol Femi-

nino de Quadra.

Voleibol Feminino de Quadra Atletismo

Sinuca
AABB São Luís foi destaque no Voleibol Feminino e no Atletismo, na JINFABB 2019, com os títulos de vice-campeã na Série Prata nessas duas modalidasdes 

Futebol Minicampo Super Master Delegação AABB São Luís-MA
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PROJETO SEXTA ESPECIAL MANTÉM SEU PÚBLICO
FIEL COM GRANDES SHOWS MUSICAIS

Proporcionando muito lazer, 
bem-estar e, sobretudo, música 
de qualidade ao corpo de sócios 

da AABB São Luís, o Projeto Sexta 
Especial mantém o seu público fi el e 
o compromisso de oferecer grandes 
shows musicais, sempre nas noites da 
última sexta-feira de cada mês.

Assim, no mês de Setembro 
(dia 27) e em Outubro (dia 25) deste 
ano, a boa música entrou em cena e 
dois shows memoráveis aconteceram 
no salão principal do clube, voltados 
especialmente para os amantes da 
música e que gostam de dançar. Em 
setembro, quem movimentou e fez 

a festa em grande estilo foi a dupla 
Franco Borges e Teresa Canto, apre-
sentando o melhor da MPB e outros 
hits que são marcas registradas desses 
dois cantores.

Em outubro, dessa vez com 
a companhia do cantor Dinho Dias, 
voltou à cena novamente o cantor 

Franco Borges. Com um repertório 
bem diversifi cado, incluindo canções 
inesquecíveis da Jovem Guarda e tam-
bém grandes sucessos da MPB, entre 
outros hits que marcaram época, essa 
dupla (Franco e Dinho) realizaram um 
show magnífi co na sede da Associação.

Dois grandes shows realizados em setembro e outubro deste ano, na sede da Associação, por conta do Projeto Sexta Especial

VOLEIBOL FEMININO DA AABB SÃO LUÍS 
VENCE MAIS UM TORNEIO DA CATEGORIA

Com o objetivo maior de integrar 
equipes da modalidade em prol 
do desenvolvimento do voleibol 

feminino em nossa capital, e com a 
participação de 08 (oito) equipes, a 
Associação Atlética Banco do Brasil 
(AABB São Luís) sagrou-se, mais 

uma vez, campeã de um torneio de 
voleibol feminino. Dessa vez a equipe 
da Associação venceu por 2 sets a 0 o 
time das Luluzinhas, na fi nal da 1ª Copa 
de Vôlei Feminino Casanova, realizada 
no dia 17 de outubro, no ginásio 
poliesportivo do clube.

AABB SÃO LUÍS VENCE COPA MASTER 
DE BASQUETEBOL FEMININO

A Associação Atlética Banco do 
Brasil (AABB São Luís) sagrou-
se campeã, na modalidade 

Basquetebol Feminino (40+), da IV 
edição da Copa Master de Basquete, 
em que as partidas fi nais foram todas 
realizadas no dia 22 de setembro deste 
ano, no ginásio poliesportivo da AABB 
São Luís.

Já no Basquete Masculino, a 
AABB São Luís subiu também ao pódio, 
fi cando em terceiro lugar nas categorias 
35+, 45+ e 50+. Foram destaques 
também nessa competição, no Basquete 
Masculino, as equipes do TURMA, que 
foi a grande campeã nas categorias 35+ 
e 45+, além da equipe do Batista, que foi 
vencedora na categoria 50+.

Basquete Feminino Master da AABB vence a IV Copa da modalidadeGarotas do Voleibol foram campeãs da 1ª Copa Casanova
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  JÂNIO GONÇALVES CONQUISTA CAMPEONATO 
MARANHENSE DE SINUCA/2019

ESPAÇO DA SINUCA

O atleta da Federação Maranhense 
de Bilhar e Sinuca (FMBS), Jânio 
Gonçalves, conquistou no dia 

27 de outubro deste ano, mais um título 
estadual. Em decisão inédita, disputada em 
melhor de sete partidas contra o também 
atleta da FMBS, Bento Pereira, Jânio 
venceu por 4 a 2, sagrou-se campeão da 
Etapa Final do Campeonato Maranhense 
de Sinuca, versão 2019, e garantiu 200 
pontos para o ranking estadual.

Disputado em duas etapas, o 
Campeonato Maranhense de Sinuca/2019 
foi realizado no Salão de Sinuca João 

Bosco da AABB São Luís. A competição 
integra o calendário ofi cial de eventos 
da FMBS/AABB São Luís, e objetiva 
o aprimoramento do nível técnico dos 
atletas para competições regionais dessa 
modalidade. Os diretores do evento 
foram Antonio Bento (FMBS) e Fabrício 
(AABB São Luís).

A classifi cação fi nal fi cou defi ni-
da com Jânio (campeão), Bento (vice), 
que garantiu 150 pontos na classifi cação 

do ranking estadual, e em terceiro lugar 
fi cou Rafael, que garantiu 100 pontos. O 
quarto colocado foi Nélio Júnior (75 pon-
tos), o quinto Anaconda (50 pontos), e o 
sexto, sétimo e o oitavo, respectivamen-
te, Hailson, Eudes e Lourival, pontuaram 
50 pontos cada. Pontuaram ainda com 25 
pontos cada, os atletas Wellington (9º lu-
gar), Rogério (10º), Manoel Castro (11º), 
Beto (12º), Francisco Dualibe (13º), Fábio 
(14º), Venâncio (15º) e Davi Dualibe (16º).

Campeão Jânio (E) com o vice Bento
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Um dia de muita alegria e diver-
são para os pequeninos fi lhos 
de sócios do clube, por ocasião 

da festa do Dia das Crianças, realizada 
em um clima de muita expectativa, no 
dia 13 de outubro deste ano, pela dire-
ção da Associação Atlética Banco do 
Brasil (AABB São Luís). Nessa data 
tão especial que é o Dia das Crianças, 
a garotada não deixou por menos e se 
divertiu à vontade na sede do clube, com 

DIA DAS CRIANÇAS É COMEMORADO COM MUITA 
ANIMAÇÃO NA SEDE DA AABB SÃO LUÍS

as mais variadas opções de brinquedos 
oferecidas pela equipe da vice-presidên-
cia Social da Associação, com destaque 
para os divertidos shows do Baby Shark 
e da Galinha Pintadinha, considerados 
as grandes atrações da festa.

Assim, durante esse dia os espa-
ços do clube foram ocupados, literal-
mente, pelo grandioso número de crian-
ças presentes à festa, transformando o 
salão principal em um verdadeiro play-

ground. Nesse local, só para citar, fo-
ram instalados alguns brinquedos como 
cama elástica, escalada, tobogã infl ável, 
camarim, entre outros. Já em outro am-
biente do clube, no parque aquático, 
foram realizadas também atividades de 
recreação, com destaque para a ofi cina 
de brinquedos que, aliás, despertou bas-
tante curiosidade junto à criançada.

No entanto, no salão principal, 
o que chamou mais atenção foi o po-

ket show da Galinha Pintadinha e do 
Baby Shark, que com seus personagens 
divertidos, muita música e outras brin-
cadeiras do gênero, colocou a garotada 
para brincar, pular e dançar. Além disso, 
durante todo o dia foi servido um buff et 
infantil todo especial , com churros, al-
godão doce, picolé e pipoca, na festa do 
ano mais esperada pela garotada, que é 
o Dia das Crianças.

AABB/AQUAFIT GARANTE MAIS UM TÍTULO 
NA NATAÇÃO MARANHENSE

A escola de natação AABB/
AQUAFIT sagrou-se, mais 
uma vez, campeã da 5ª Etapa 

do Circuito Maranhense Master de 
Natação, após vencer a competição, 
com mais de 300 pontos de diferença, 
as equipes da Viva Água e APCEF. 
Pela segunda vez consecutiva ganha, 
também, o Troféu Efi ciência.

A 5ª Etapa do evento foi rea-
lizada nos dias 19 e 20 de outubro 
deste na, na sede da AABB São Luís, 
e contou com a participação de mais 
de 350 atletas das Categorias Masters 
e Iniciantes. A AABB/AQUAFIT, 
comandada pelo treinador Marcio 
Cunha, além de ter sido campeã com 
uma diferença grandiosa em relação 

às demais equipes da competição, na 
Categoria Masters, fi cou em segundo 
lugar na Categoria Iniciantes, que teve 
a Viva Água como campeã e a equipe 
Bodytec na terceira colocação.

Além disso, os melhores ín-
dices técnicos da competição foram 
da atleta Letiana Telles, da AABB/

AQUAFIT, que pela quinta vez conse-
cutiva no ano consegue esse índice, e 
de Rafael Mendes, da Viva água. Em 
tempo: o próximo compromisso da 
AABB/AQUAFIT será realizado nos 
dias 30 de novembro e 1º de dezembro 
deste ano, na sede da APCEF, e marca 
o encerramento da 6ª e última Etapa 
do Circuito.

AABB/AQUAFIT vence com folga a 5ª Etapa do Circuito Maranhense Master de Natação

Mais uma vez a Associação Atlé-
tica Banco do Brasil (AABB 
São Luís) é destaque em uma 

competição promovida pela Federação 
Nacional das AABBs (Fenabb). Com 
a participação de aproximadamente 
400 atletas de 14 AABBs dos estados 
do Piauí, Ceará, Maranhão e Pará, este 
último representando a região Norte, foi 
realizada em clima de muita confrater-
nização e congraçamento, na cidade de 

AABB SÃO LUÍS É DESTAQUE NA JERAB REALIZADA EM TERESINA-PI

Teresina-PI, nos dias 05 e 06 de outubro 
deste ano, a Jornada Esportiva Regional 
de AABBs (Jerab – Norte/Nordeste).

O tradicional evento esportivo 
que, como já dissemos, teve o patrocínio 
da Fenabb, e contou com o apoio do Ce-
sabb-PI e organização da AABB Teresi-
na, anfi triã do evento, objetiva sempre 
integrar atletas sócios das AABBs en-
volvidas e incentivar seus participantes 
para a busca da melhoria na qualidade 

de vida, por meio de práticas desporti-
vas  e recreativas.

Ao fi nal da jornada, a AABB São 
Luís foi destaque na competição ven-
cendo e conquistando os títulos de cam-
peã no Futebol Minicampo Super Mas-
ter e no Voleibol Feminino. Além disso, 
foi vice-campeã no Futebol Minicampo 
Master e também no Voleibol de Areia 
Misto (4x4). 

Muita alegria e diversão para a garotada na Festa das Crianças, realizada na sede da Associação

Presentes ao evento na capital 
piauiense, além de toda a cúpula da 
AABB local e também do Cesabb-PI, 
entre outros dirigentes do BB e da 
ANABB, o vice-presidente da Fenabb 
Pedro Paulo; os presidentes do Conselho 
de Administração e Deliberativo da 
AABB São Luís, respectivamente, 
Antonio Félix Pinto e Carlos Alberto 
Ramos; e Ribinha Cunha, José 
Raimundo Almeida e Roberto Gomes, 
vice-presidentes do clube ludovicense.

Futebol Minicampo Super Master e Voleibol Feminino da AABB São Luís foram campeões na JERAB em Teresina-PI



FASE DO “MATA-MATA” PROMETE JOGOS EMOCIONANTES 
NO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DA AABB SÃO LUÍS 

Está muito perto de se conhecer 
as equipes classifi cadas, em 
suas respectivas categorias, para 

o “mata-mata” do maior campeonato 
interno de futebol society do estado do 
Maranhão, que é o da Associação Atlé-

tica Bancodo Brasil (AABB São Luís).
Para alguns é a fase mais perigo-

sa da competição, onde erros não são 
permitidos e podem ser fatais. Mas, 
para outros, é a fase mais emocionante 
do torneio, pois mostra realmente quem 

é quem na com-
petição e quem 
verdadeiramente 
tem méritos e luta 
pelo título de um 
campeonato que, 
a cada ano que 
passa, continua 
competitivo e 
mantém a tradi-
ção de promover 
grands jogos com 
muitos gols.

Dessa forma, iniciado em 20 de 
julho e com término previsto para o dia 
07 de dezembro deste ano, o tradicio-
nal evento esportivo conta efetivamen-
te com a participação de 64 equipes, 
distribuídas nas categorias Efetivo, 
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HIPER MASTER ULTRA MASTERSUPER MASTER A SUPER MASTER B

EFETIVO SÊNIORADULTO

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO

MASTER

1- AM THE BEST: 20 pontos
2 - Santos: 20 pontos
3 - Lazio: 16 pontos
4 - Grêmio: 14 pontos

Artilheiro:
Denisson(Am The Best) 

com 19 gols.

1 - BB MAIS: 14 pontos 
2 - Zero Um 39: 13 pontos
3 - BB CHOPP: 10 pontos
4 - IRA: 08 pontos

Artilheiro: 
Samuel (BB CHOPP) 

com 16 gols.

1 - Sampaio: 31 pontos
2 - Botafogo: 28 pontos
3 - Apal: 26 pontos
4 - Apocalipse: 24 pontos

Artilheiro:
João José (STA) com 19 gols.

1 - Botafogo: 24 pontos
2 - Guarany: 13 pontos
3 - Santos: 12 pontos
4 - Apemo-Pai: 12 pontos

Artilheiro:
Ronaldo (Santos) com 15 gols.

1 - MAC: 27 pontos
2 - Arsenal: 23 pontos
3 - Apemo-Pai: 22 pontos
4 - Santos: 21 pontos

1 - PRF: 31 pontos
2 - Apal: 28 pontos
3 - Americano: 28 pontos
4 - Apocalípse: 20 pontos
Artilheiro: Fumanchu(Americano) 

com 22 gols.

1 - Americano - 19 pontos
2 - São Luís-AC: 19 pontos
3 - PRF: 16 pontos
4 - Satélite: 13 pontos

Artilheiro: Zé Maria 
(São Luís-AC) com 17 gols.

1 - Apocalipse: 34 pontos
2 - AD Girassol: 26 pontos
3 - Satélite: 24 pontos
4 - Argentina: 23 pontos

Artilheiro: 
Paulo César (Apocalipse) com 39 gols.

Campeonato interno de Futebol Society tem atraído um bom público nos jogos

Adulto, Master, Sênior, Super Master, 
Hiper Master e Ultra Master. Ao todo 
envolve a participação de precisamente 
1.408 atletas sócios do clube, conside-
rando que cada equipe pode inscrever 
até 22 atletas.

Mas vamos ao que interessa que 
é saber como está a sua equipe na ta-
bela de classifi cação, por categoria, de 
mais uma edição do concorrido cam-
peonato interno de futebol society da 
Associação, que neste ano de 2019, 
leva o nome do desportista, sócio efeti-
vo e servidor aposentado do BB – Rai-
mundo Brandão, mais conhecido no 
meio esportivo como Brandãozinho. 
Confi ra abaixo, a tabela atualizada até 
a data de 27 de outubro de 2019.

AABB PROMOVE 1º TORNEIO 
MIRIM DE FUTEBOL SOCIETY

Escolinha Meninos de Ouro da AABB São Luís realiza trabalho importante com garotos no Futebol Society

A AABB São Luís, 
por meio da Esco-
linha Meninos de 

Ouro, que tem como treina-
dor o professor Rogério Jan-
sen, promoveu o 1º Torneio 
Mirim de Futebol Society, 
com a participação de apro-
ximadamente 50 alunos des-
sa Escolinha, divididos em 

06 (seis) equipes.
Acompanhado pelo 

presidente da Associação, 
Félix Pinto, o torneio, que 
foi disputado no campo de 
grama sintética do clube e 
contou com a presença de 
um número signifi cativo de 
pais de alunos da Escolinha, 
teve como campeã a equipe 

Verde, formada por atle-
tas integrantes da categoria 
Mirim. Ao fi nal da compe-
tição,  houve uma pequena 
comemoração entre seus 
participantes (atletas, pais e 
comissão técnica), realizada 
nas dependências do clube, 
em um clima de muita ani-
mação e integração.


