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Venha celebrar o 
ano de 2020 em 
grande estilo, 

na sede do maior clube 
social de São Luís, em 
uma noite que está cer-
cada de grande expec-

tativa e já denominada 
de “hollywoodiana”, ao 
som de três grandes atra-
ções musicais, que são a 
banda Pandha, o grupo 
Marabaiano e o Bicho 
Terra.  Com essas anima-

BANDA PANDHA, GRUPO MARABAIANO E BICHO TERRA 
SÃO AS GRANDES ATRAÇÕES DO RÉVEILLON OURO DA AABB

das atrações, cada uma 
com seu estilo próprio, 
e, pra melhorar, num am-
biente seguro, confortá-
vel, climatizado e com 
amplo estacionamento, 
você precisa de incenti-
vo maior para comemo-
rar com a sua família a 
entrada do Ano Novo de 
forma inesquecível? Pen-
se bem nisso!

Então, associado, 
não perca mais tempo, 
adquira já o seu ingres-
so e desfrute de um am-
biente de tranquilidade, 
mas de muita animação 
que só a AABB São Luís 
pode lhe proporcionar. 
Além disso, ao adquirir 
o seu ingresso/senha (já 
disponível e à venda na 
secretaria do clube) você 
terá direito aos serviços 

completos de “Open Bar 
e Open Food”. Isto sem 
falar no Espaço Kids que 
já está sendo montado 
exclusivamente para a 
criançada.

“A cada ano que 
passa, nós, da direção 
da AABB São Luís, pro-
curamos inovar e, com 
isso, melhorar cada vez 
mais os nossos eventos 
sociais, oferecendo sem-
pre as melhores opções 
musicais disponíveis no 
momento para as festas 
tradicionais que o clu-
be realiza”, explica João 
Alberto, vice-presiden-
te Social da Associação, 
que espera um contingen-
te expressivo de sócios 
no Réveillon Ouro deste 
ano.

AABB São Luís recebeu um número expressivo de associados no Réveillon Ouro do ano passado, realizado no salão principal do clube
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SEXTA ESPECIAL DA AABB SÃO LUÍS ENCERRA 
ESTE ANO AS ATIVIDADES EM RITMO OURO

Fechando literalmente em 
grande estilo o ano de 
2019, a direção da AABB 

São Luís, por meio da Vice-pre-
sidência Social, promoveu, na 
última Sexta Especial do ano, 
dia 26 de novembro, uma noi-
te pra lá de romântica no salão 

principal do clube. As atrações 
musicais foram dois ícones da 
música maranhense: Wilsinho 
Gogó de Ouro, que justifi ca ple-
namente o apelido, e o badalado 
cantor maranhense Tom Cléber, 
que possui um repertório ro-
mântico bem diversifi cado, com 

músicas que marcaram a sua 
carreira.

Esses dois cantores (Wilsi-
nho Gogó de Ouro e Tom Clé-
ber), cada um ao seu estilo, for-
maram uma dupla espetacular, 
alegrando o festivo ambiente da 
AABB e, o que é melhor, colo-
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Tom Cléber e Wilsinho Gogó de Ouro realizaram show inédito na sede da AABB São Luís, na última edição do ano do Projeto Sexta Especial

ESPAÇO DA SINUCA

WELLINGTON “JAPONÊS” É CAMPEÃO 
DA XIV COPA FÉLIX PINTO DE SINUCA

Em melhor de cinco parti-
das, o atleta da Federação 
Maranhense de Bilhar e 

Sinuca (FMBS) – Wellington 
“Japonês” – venceu Fábio (MA) 
pelo placar de 3 a 0 na fi nal da 
XIV Copa Félix Pinto de Si-
nuca, a primeira realizada na 
modalidade six red (seis bolas 
vermelhas). A decisão foi dis-
putada no dia 10 de novembro 
deste ano, no Salão de Sinuca 
João Bosco da Associação Atlé-
tica Banco do Brasil (AABB 
São Luís), localizada no bairro 
do Calhau.

Wellington “Japonês” fez 
história, pois conquistou o seu 
primeiro título de campeão na 
Copa e foi o primeiro vencedor 
da competição na modalida-
de six red. Além do campeão e 
vice, também garantiram pre-
miação os atletas Jânio Gon-
çalves (MA) com a terceira co-
locação, Bento (MA) na quarta 
colocação, Francisco Dualibe(-
MA) na quinta, Eudes na sexta, 

Flávio Valcacer (PI) na sétima 
colocação e Luis (MA) na oita-
va colocação.

O autor da maior tacada foi 
o atleta maranhense Beto Fei-
tosa, que somou 57 pontos em 
uma sequência de tacadas. Além 
dos maranhenses premiados, 
mais 21 jogadores locais, me-
lhores classifi cados, garantiram 
pontos para o ranking atual da 
FMBS. São eles: Beto Feitosa, 
Rafael Corrêa, Júnior Carioca, 
Marcos Vinicius (Anaconda), 
Rogério Corrêa, Magno, Lou-
rival Bogéa, Fabrício, Thiago, 
Willian, Neto, Paulo Mocelin, 

Davi Dualibe, Rodrigo, Jansen, 
Brandão, Félix Pinto, Jota Jota, 
Hallison Júnior, Adriano e Jus-
tino.

As premiações foram en-
tregues aos oito melhores atletas 
da competição pelos presidentes 
da FMBS, Lourival Bogéa, e da 
AABB São Luís, Félix Pinto. A 
FMBS realizará ainda este ano 
mais cinco eventos, entre inte-
restaduais e estaduais. A XIV 
Copa Félix Pinto/2019 foi uma 
realização da AABB São Luís 
e FMBS, com apoio do Jornal 
Pequeno. A competição foi cria-
da em 2006, pelo então diretor 

de Sinuca da Associação, João 
Bosco.

“Essa Copa é uma home-
nagem ao atleta e atual presi-
dente da AABB São Luís, Félix 
Pinto, que é um grande entusias-
ta, incentivador e realizador do 
desenvolvimento da sinuca bra-
sileira”, disse Lourival Bogéa. 
“Com a parceria da AABB São 
Luís, o patrocínio do Governo 
do Maranhão, Grupo Mateus 
(via Lei Estadual de Incentivo), 
Golden Shopping e os nossos 
apoiadores, a FMBS tornou-se 
uma das grandes referências do 
esporte”, concluiu Lourival.

Snookers participantes do torneio
Presidente Félix com Lourival e com 

o campeão Wellington e o diretor Bento

cando e incentivando os casais 
para, no salão de festas, interagir, 
cantar e dançar. Enfi m, a Sexta 
Especial se despede neste ano 
de 2019 com um saldo bastante 
positivo nos quesitos lazer e ani-
mação, e com uma expectativa 
ainda maior para o próximo ano.
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Como sempre acontece anual-
mente, ao fi nal de cada tem-
porada esportiva, a direção 

da AABB São Luís, por meio das 
vices-presidências de Futebol e de 
Outros Esportes, realiza a premiação 
para atletas, equipes e dirigentes que 
se destacaram, ao longo do ano, nas 
mais diversas modalidades esporti-
vas, em especial, no maior campeo-
nato interno de futebol society (ama-

dor) do estado do Maranhão, que é o 
da AABB São Luís. Este ano, na sua 
41ª edição, e que levou o nome do 
atleta e funcionário aposentado do 
Banco do Brasil, Raimundo Bran-
dão, mais conhecido por Brandão-
zinho.

Para confraternizar, integrar 
e, ao mesmo tempo, homenagear os 
destaques nas mais diversas moda-
lidades esportivas promovidas pelo 

clube, o presidente Félix Pinto criou 
ofi cialmente no ano de 1997, à épo-
ca, na sua gestão, a Festa do Esporte, 
que este ano completou 22 anos de 
existência. E a solenidade de pre-
miação da pomposa festa ocorreu, 
dia 13 de dezembro deste ano, no 
salão principal do clube, com a par-
ticipação de um número expressivo 
de atletas e dirigentes, entre outros 
convidados, que foram homenagea-

FESTA DO ESPORTE DA AABB PREMIA OS MELHORES DA TEMPORADA

FACULDADE PITÁGORAS NO MASCULINO E CVT VÔLEI NO FEMININO FORAM OS 
GRANDES CAMPEÕES DA COPA PRIMAVERA DE VOLEIBOL DA AABB SÃO LUÍS

Realizada no período de 19 a 30 
de novembro deste ano, no gi-
násio poliesportivo da Associa-

ção Atlética Banco do Brasil (AABB 
São Luís), A Copa Primavera de Vo-
leibol, que já faz parte do calendário 
(ofi cial) esportivo da Associação e 
homenageia merecidamente o despor-
tista Alfredo Meneses, contou com a 
participação, este ano, de 16 equipes, 

sendo quatro equipes no Masculino e 
doze no Feminino. Ao todo foram rea-
lizadas 33 (trinta e três) partidas nas 
duas modalidades. Este ano, a Copa 
Primavera de Voleibol da ABB São 
Luís teve o patrocínio da Federação 
Maranhense de Voleibol e da Panifi -
cadora Pão Já.

Ao fi nal da competição, que 
acontece sempre nesse período do 

ano e já possui público cativo no gi-
násio poliesportivo desse clube, os 
campeões foram: Faculdade Pitágoras 
(Masculino) e CVT Vôlei (Feminino). 
Este último venceu em jogo emocio-
nante pelo placar de 3 sets a 0 a equi-
pe do CT Vôlei (não confundir), com 
parciais de 25 x 17, 25 x 15 e 28 x 
26. Já no Masculino, a fi nal foi entre 
a Faculdade Pitágoras e a equipe do 

MEA, sendo que o time do Pitágoras 
venceu por 3 sets a 1, com parciais de 
26 x 24, 17 x25, 26 x 24 e 27 x 25. 
Na disputa pelo terceiro lugar do Vo-
leibol Feminino, a equipe da AABB 
Veteranas perdeu por 2 sets a 0 para 
o time da UFMA, fi cando na quarta 
colocação dessa competição. 

AABB SÃO LUÍS É DESTAQUE EM TORNEIO DE GINÁSTICA RÍTMICA

Muita confraternização na solenidade de premiação da XXII edição da Festa do Esporte da AABB São Luís
dos e agraciados, na ocasião, com 
medalhas e troféus. 

Assim, a XXII Festa do Es-
porte, que é o evento considerado de 
maior premiação do esporte amador 
da nossa capital, já é uma marca re-
gistrada no calendário esportivo da 
AABB São Luís e mobiliza centenas 
de pessoas num evento que, a cada 
ano que passa, fi ca mais concorrido 
e, com isso, garante também mais 
visibilidade ao clube.

Nos dias 09 e 10 de novembro deste 
ano, a AABB São Luís promoveu 
e participou com sua equipe do II 

Torneio AABB Ginástica Rítmica, rea-
lizado nas dependências do lendário gi-
násio Costa Rodrigues. De acordo com a 
organização do evento, o torneio teve por 
objetivo incentivar a prática da ginástica 
rítmica entre as crianças, além de pro-
mover lazer e bem-estar aos seus parti-
cipantes. E quem participou efetivamen-
te e com sucesso foi a atleta da AABB, 
Júlia Bacelar, que venceu, na Categoria 
Fadinha, o torneio individual CG Patrícia 
Melo, Troféu Waldecy Valle.   

AABB São Luís fi cou na 4ª colocaçãoEquipes participantes da Copa Primavera CVT foi a grande campeã da Copa
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Garotada da AABB São Luís brilhou na competição, 
realizada no Ginásio Costa Rodrigues

Júlia Bacelar, vencedora 
da Categoria Fadinha



CONHECIDOS OS CAMPEÕES DO 
FUTEBOL SOCIETY DA AABB SÃO LUÍS

Chegou ao seu fi nal, no dia 07 
de dezembro deste ano, a 41ª 
edição do Campeonato Inter-

no de Futebol Society  da Associação 
Atlética Banco do Brasil (AABB São 
Luís), versão 2019, que levou o nome 
do desportista e funcionário aposenta-
do do BB, Raimundo Brandão, mais 
conhecido no meio esportivo como 
Brandãozinho.

De acordo com a Coordenação 
de Esportes da Associação, ao todo fo-
ram realizados 487 jogos, no período 
de julho a dezembro, com a participa-
ção de 64 equipes, divididas nas cate-
gorias Efetivo, Adulto, Master, Sênior, 
Super Master, Hiper Master e Ultra 
Master. Ao fi nal da competição, foram 
marcados nada menos que 3.021 gols, 
com a excelente média de 6,02 por par-

tida. Vale lembrar que todas as partidas 
fi nais foram realizadas na mesma data, 
na histórica tarde-noite do dia 07 de 
dezembro, em jogos bem disputados e 
com fortes emoções, e outros nem tan-
to assim. Mas os campeões e vice-cam-
peões, em suas respectivas categorias, 
bem como artilheiros e melhores defe-
sas, você confere a seguir.
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EFETIVO SÊNIORADULTO

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO

MASTER

CAMPEÃO: Santos 

VICE: Lazio

PARTIDA FINAL: 
Santos (3) x (1) Lazio

ARTILHEIRO: 
Denisson (Am The Best) com 21 gols

MELHOR DEFESA: Am The Best

CAMPEÃO: Zero Um 39 

VICE: BB Mais

PARTIDA FINAL: 
Zero Um 39 (5) x (0) BB Mais

ARTILHEIRO: 
Werberth (BB Mais) com 20 gols

MELHOR DEFESA: IRA

CAMPEÃO: Apal 

VICE: Botafogo

PARTIDA FINAL: 
Apal (4) x (1) Botafogo

ARTILHEIRO: 
Lucas (Apal) com 31 gols

MELHOR DEFESA: Botafogo

CAMPEÃO: Botafogo 

VICE: Santos

PARTIDA FINAL: 
Botafogo (7) x (2) Santos

ARTILHEIRO: 
Paulo Anderson (AD Girassol) com 31 gols

MELHOR DEFESA: Botafogo

Santos ApalZero Um 39

AD Girassol Condor Americano

AC São Luís

HIPER MASTER ULTRA MASTERSUPER MASTER OURO SUPER MASTER PRATA

CAMPEÃO: AD Girassol 

VICE: Apocalipse

PARTIDA FINAL:
AD Girassol (1) x (1) Apocalipse

OBS.: AD Girassol venceu por 4 a 1 na 
cobrança de penalidades.

CAMPEÃO: Americano 

VICE: Botafogo

PARTIDA FINAL: 
Americano (5) x (2) Botafogo

ARTILHEIRO: 
Fumanchu (Americano) com 34 gols

MELHOR DEFESA: PRF

CAMPEÃO: São Luís AC 

VICE: Satélite

PARTIDA FINAL: 
São Luís AC (7) x (0) Satélite

ARTILHEIRO: 
Zé Maria (Satélite) com 22 gols

MELHOR DEFESA: PRF

CAMPEÃO: Condor 

VICE: Adepol Guará

PARTIDA FINAL: 
Condor (2) x (1) Adepol Guará

 ARTILHEIRO: MELHOR DEFESA:
 Paulo César (Apocalipse) com 47 gols                       Apocalipse

Garotas do Mirim e Infantil participaram de competição na capital do Piauí

Contando com uma tor-
cida pra lá de animada, 
especialmente dos pais 

de atletas, a equipe da AABB/
LG3 de Voleibol Feminino con-
quistou a terceira colocação na 
XIII Fest Vôlei, realizada nos 
dias 02 e 03 de novembro deste 
ano, em Teresina-PI, nas cate-
gorias  Mirim e Infantil.

VOLEIBOL FEMININO EM TERESINA

Botafogo

Galera presente na sede da AABB


