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A Associação Atlética Banco do 
Brasil (AABB São Luís), a 
cada ano que passa cresce no 

conceito dos seus sócios, pois se mo-
derniza, se reinventa e, com isso, vem 
promovendo gradativamente ações de 
melhorias como um todo e em todos os 
segmentos voltadas para o seu corpo 
de associados, razão maior da existên-
cia do clube. E nesse período do ano, 
com a realização de festas populares, 
a área social da associação entra em 
ebulição, com a promoção de eventos 
que comprovam toda a grandeza de um 
clube que não para de crescer, como 
foram os casos agora do Baile Ouro e 
dos Vesperais Carnavalescos.

Assim, o conjunto de ações, vol-
tadas para todas as áreas, em especial 
para a área social têm produzido um 
efeito bastante positivo e animador não 
só para a direção do clube, mas tam-
bém entre seus associados, que parti-
cipam efetivamente de momentos de 
alegria e de muita animação nas festas 
e bailes promovidos pela AABB São 
Luís, onde a segurança, o conforto, o 
lazer e o bem-estar fazem parte desse 
contexto, o que, convenhamos, é bom 
para todos.

Portanto, este ano no tradicional 
Baile Ouro, realizado dia 21 de feve-
reiro, as atrações musicais foram pra 
lá de animadas: Gargamel, PP Júnior 

e Bicho Terra, que proporcionaram aos 
associados e demais convidados um 
baile marcante e inesquecível como 
há muito tempo não se via. E nos 
vesperais carnavalescos, realizados, 
respectivamente, nos dias 22, 23 e 24 
de fevereiro, quem animou e sacudiu 
literalmente os foliões abebeanos fo-
ram: Teresa Canto, Banda Nagandaya 
e Bicho Terra, que realizaram, cada 
um ao seu estilo, um carnaval de tirar 
o fôlego. 

Como sempre acontece anual-
mente, no baile carnavalesco de do-
mingo (dia 23), é realizado em clima 
de muita expectativa o Concurso de 
Fantasias, voltado exclusivamente 

para a garotada. E este ano os vence-
dores foram: 1º - Benício Frota, com 
a fantasia de “Woody”, conquistando 
o coração dos jurados e da plateia; 2º 
- Maria Clara Hilluy Aranha, com a 
fantasia “Mãe Natureza”, e no 3º lugar 
– Ana Luiza Reis Almeida, fantasiada 
de “Odalisca”. Os respectivos prêmios 
foram entregues por Félix Pinto (pre-
sidente), Roberto Gomes (vice-presi-
dente fi nanceiro) e Francisco Ericeira 
(vice-presidente de Futebol). Mas as 
fotos, por si só, mostram a animação 
e a grandeza desses bailes realizados 
no belo salão de festas do maior clube 
social de São Luís, que é a Associação 
Atlética Banco do Brasil.

BAILE OURO E VESPERAIS CARNAVALESCOS COMPROVAM 
O SUCESSO QUE É O CARNAVAL DA AABB SÃO LUÍS

Carnaval da AABB São Luís foi um sucesso total e considerado o melhor realizado em um clube de nossa capital
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A AABB São Luís, considerada 
o maior clube social de nossa 
capital, faz juz ao título que 

o consagra, sem sombra de dúvidas. 
Mais uma vez, celebrou, em grande 
estilo, na virada da noite do dia 31 de 
dezembro, um Réveillon Ouro para fi -
car na história do clube e na memória 
de todos os seus associados e convida-
dos que participaram dessa magnífi ca 
noite de virada do ano, no belo salão 
de festas  da Associação.

O marcante baile começou com 

o show de abertura realizado pela ban-
da Pandha, que trouxe um repertório  
recheado de músicas nacionais e até 
internacionais, apenas para avisar o 
que viria de melhor para animar a fes-
ta abebeana. E veio. Em ritmo de aché 
e música baiana, o grupo Marabaiano 
ditou a contagem regressiva para a 
chegada do ano novo, com muita ale-
gria e animação, colocando, na oca-
sião, todo mundo no salão pra dançar.

Já em compasso de espera, os 
foliões, que não foram poucos, aguar-

davam ansiosamente no meio do sa-
lão o primeiro dia de 2020, para gritar 
Feliz Ano Novo! Daí pra frente foi só 
animação e muita alegria no salão de 
festas do clube do novo milênio, em 
que ofi cialmente foi dado o primeiro 
grito de carnaval. Fechando o Ré-
veillon Ouro com maestria, quem se 
apresentou foi o grupo Bicho Terra, 
que com seu estilo único, estremeceu 
literalmente o salão do clube, tocando 
e cantando grandes sucessos do carna-
val de rua ludovicense.

“Sem dúvidas, o Réveillon 
Ouro/2020 promovido por nós, da di-
reção da AABB São Luís, entrou de-
fi nitivamente para a história do nosso 
clube, sobretudo no aspecto da orga-
nização e animação, pois os sócios e 
demais convidados presentes pude-
ram desfrutar de um ambiente seguro, 
tranquilo e de muita animação. Enfi m, 
de mais uma virada de ano inesquecí-
vel”, avaliou com muita propriedade o 
vice-presidente Social da AABB São 
Luís, João Alberto Guimarães.
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ESPAÇO DA SINUCA

Mais uma vez o snooker Jânio 
Gonçalves vence um torneio de sinuca 
promovido pela Associação Atlética 
Banco do Brasil (AABB São Luís) em 
parceria com a Federação Maranhense 
de Bilhar e Sinuca (FMBS). Dessa vez 
foi a VII Copa João Bosco de Sinuca, 
realizada nos dias 14 e 15 de feverei-
ro deste ano, na sede da Associação, e 
que homenageou o saudoso atleta João 
Bosco, um dos maiores entusiastas da 
sinuca profi ssional no Maranhão, mas 
que faleceu em fevereiro de 2014.

Contando com a participação de 
25 (vinte e cinco) atletas da modalida-
de do nosso Estado, o torneio foi cria-
do pela direção da AABB São Luís, na 

gestão do presidente Félix Pinto, já 
no mesmo ano após seu falecimento, 
ou seja, em 2014, como forma de ho-
menagear esse brilhante atleta e sócio 

comunitário do clube. Assim, numa 
melhor de nove partidas, Jânio Gon-
çalves venceu com méritos o snooker 
Beto pelo placar de 5 a 2, sagrando-se 

mais uma vez campeão dessa Copa, 
tendo Beto como vice-campeão e 
Francisco Duailibe na terceira colo-
cação.

Campeão Jânio (camisa azul) ao lado de Beto (vice-campeão) e de alguns snookers que participaram da Copa

JÂNIO GONÇALVES VENCE A VII EDIÇÃO 
DA COPA JOÃO BOSCO DE SINUCA

RÉVEILLON OURO DA AABB SÃO LUÍS 
JÁ FOI EM RITMO DE CARNAVAL

Associados do Clube e convidados foram presenças marcantes em mais um Réveillon Ouro realizado com muito sucesso pela direção da AABB São Luís

Percussionista Mateusinho mostrando sua habilidade no carnaval da AABB, em um show (Blue Tree Towers), com o cantor Ávine Vinny, e fazendo pose com a cantora Teresa Canto
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Quem poderia imaginar que 
um garoto (criança) de ape-
nas 11 anos, completados 

em novembro do ano passado, possa 
tocar, já com desenvoltura, nada me-
nos que 15 (quinze) instrumentos de 
percussão, com uma idade precoce 
dessa. Pois é, o herói (ou super) do 
feito é Mateus Guanaré Bogéa Bor-
ges, mais conhecido no meio musical 
como Mateusinho Bogéa, que, com 
um pouco mais de uma década de 
vida, já consegue realizar essa proeza 
toda, para orgulho e alegria dos seus 
familiares e amigos, mas, sobretudo, 
para a música maranhense que vê, na 
carreira musical desse garoto prodí-
gio, um futuro promissor e brilhante.  
O pequeno-grande Mateus Borges, 
que mora na Rua dos Sabiás, locali-
zada no bairro Renascença II, é fi lho 
do casal Ana Paula e Ítalo Borges e 
tem como avós Geraldo e Carmen 
Bogéa. Tanto os pais como os avós 
são os grandes entusiastas e incenti-
vadores da carreira de Teteus, como 
é carinhosamente chamado por eles.

É claro que, até pela pouca ida-
de e guardada às devidas proporções, 
não se pode afi rmar que já é um gê-
nio, e também, é óbvio, nada ainda 
que se possa comparar com o nosso 
saudoso cantor e percussionista ma-
ranhense de nome Papete, conside-
rado pela crítica especializada como 
um dos melhores percussionistas do 
Brasil. Mas que o garoto Mateusinho 
promete voos mais altos, não tenha 
dúvida, até pelas suas próprias pala-
vras durante a entrevista, realizada 
na sede da AABB São Luís, local 
que adora frequentar com seus avós 

e pais. Não ocasião, disse: “eu quero 
ser músico e nunca vou desistir de 
meus sonhos”, em tom de fi rmeza e 
com a convicção de que levará em 
frente o seu projeto para se tornar um 
grande músico em muito pouco tem-
po. Para quem não sabe, ele (Mateu-
sinho) toca 15 (quinze) instrumen-
tos de percussão. São eles: conga, 
bacurinha (esse é o seu preferido), 
surdo, bongô, pandeiro, tamborim, 
triângulo, agogô, malacacheta, árvo-
re de tamborim, reco-reco, meia-lua, 
tan-tan, repique de mão e repilinque.

Na verdade, Mateusinho Bo-
géa, que é considerado um autodida-
ta, pois aos 03 (três) anos de idade 
já sabia tocar vários instrumentos 
de percussão, sem ter tido nenhum 
mestre ou frequentado uma escola 
de música, somente vendo seu pai 
tocar alguns desses instrumentos, de-
monstra claramente que é um garoto 
acima da média, já nasceu com esse 
faro musical. E isso foi o sufi ciente 
para desencadear e, ao mesmo tem-
po, despertar o gosto pela música, 
em especial pela percussão. O seu 
desempenho quando participa de 
shows tocando instrumentos de per-
cussão em bandas locais tem chama-
do a atenção de todos e dá mostras 
da sua capacidade musical. Prova 
maior disso, só para citar, aconteceu 
agora no Réveillon deste ano com 
o cantor cearense Ávine Vinny, em 
show realizado no Hotel Blue Tree 
Towers (antigo Pestana), em que o 
percussionista mirim Mateusinho 
teve participação destacada, tocando 
alguns instrumentos do gênero e sen-
do elogiado bastante pelos músicos 

desse grupo de forró.
No entanto, Mateusinho, que 

adora futebol e futsal (pratica este úl-
timo bastante no colégio), é torcedor 
do Flamengo e do Sampaio Correa. 
E como quase todo garoto da sua 
idade, tem bastante habilidade com o 
celular e já possui conta no Instagran, 
inclusive com um número considerá-
vel de seguidores. Ainda em relação 
à música, ele diz que, aqui em São 
Luís, por se identifi car muito com o 
ritmo do forró, pagode e samba, além 
da suingueira, gosta muito do grupo 
de samba e pagode Argumento, com 
quem se identifi ca muito e já tocou 
em vários shows desse grupo. Por al-
guns instantes deixou a modéstia de 
lado, quando perguntado se vai mui-
to aos shows do grupo Argumento: 
“Vou sim, mas são eles que me con-
vidam”, disse em tom de brincadeira. 
Ainda não dá pra saber com precisão 
se o convite para tocar nos shows é 
devido à sua competência musical 
ou em função dos seus pais serem 
amigos do grupo Argumento. Prefi ro 
fi car com a primeira hipótese. Embo-
ra priorize sempre os estudos, na sua 
trajetória musical, já tocou com gru-
pos e cantores como Raiz Tribal, PP 
Júnior, Os Parças, Madrilenus, entre 
outros, mas faz questão de lembrar 
que um show realizado com o gru-
po Argumento, no Imperial Eventos, 
foi marcante e inesquecível para ele: 
“acho que nesse show me destaquei 
bastante e fui muito elogiado”, conta 
o percussionista mirim Mateusinho. 
Mas tem um artista brasileiro que ad-
mira bastante que é o cantor baiano 
Léo Santana. Para ele, um dos me-

lhores no ritmo do axé music, swing, 
funk e pagode, e que movimenta 
multidões no carnaval da Bahia.

 Estudante do 6º Ano do Ensi-
no Fundamental II do colégio Uni-
versidade Infantil Rivanda Berenice, 
localizado no bairro Renascença, 
Mateusinho Bogéa é um aluno mui-
to estudioso e dedicado, e tem como 
carro-chefe a Matemática, matéria 
que gosta muito. Apesar de ser que-
rido por todos, já foi zoado (bulling) 
por alguns de seus colegas de turma 
em função principalmente do seu ta-
manho, considerado pequeno para a 
sua idade. Mas tira de letra sem se 
zangar e leva as brincadeiras sempre 
na esportiva, como se fala na gíria 
popular. Talvez por tudo isso e por 
ter uma personalidade forte é que 
seja respeitado, querido e, convenha-
mos, um pouco à frente dos garotos 
da sua idade. Mas nem só de músi-
ca vive o garoto. Nas férias costuma 
passear bastante, pois já conhece 
parte do Brasil e o Nordeste inteiro, 
além do estado do Tocantins, que tem 
como capital Palmas. Uma excursão 
marcante para ele foi uma realizada 
nos Lençóis Maranhenses que fez 
com seus familiares, com destaque 
para os passeios de quadriciclos em 
Barreirinhas. Agora tem uma cida-
de que, quando conheceu, ele não 
esquece e achou muito bonita: Or-
lando, na Flórida-EUA. Afi nal, um 
músico dessa idade e com um futuro 
promissor, precisa de vez em quando 
respirar novos ares e recarregar as 
baterias para, quem sabe, tocar cada 
vez melhor.

MATEUSINHO BOGÉA: ESTÁ SURGINDO UM 
FENÔMENO NA PERCUSSÃO MARANHENSE!

Para começar o ano já bem 
informado e por dentro 
de tudo que acontece no 

clube do novo milênio, a Asso-
ciação Atlética Banco do Brasil 
está disponibilizando uma grande 
ferramenta interativa que vai me-
lhorar, consideravelmente, entre 
outros benefícios, o fl uxo de co-
municação entre os associados e 
o clube. Trata-se do Aplicativo 
(APP) AABB São Luís. Com ele 

instalado no seu celular (Iphone 
ou Smartphone), você poderá abrir 
um canal de interação para partici-
par com sugestões na programação 
dos eventos socioculturais, espor-
tivos e também entre áreas e/ou 
atividades afi ns. 

“Trata-se de mais uma ino-
vação tecnológica que irá contri-
buir imensamente com a gestão do 
clube”, garante o presidente Félix 
Pinto. Assim, o APP disponibiliza 

a agenda social e esportiva, notí-
cias, enquetes, links, entre outras 
informações, e está disponível para 
dispositivos ANDROID (Smart-
phone) e IOS (Iphone). Para isso, 
basta fazer o download nos seguin-
tes endereços: ANDROID (http://
play.google.com/store/apps/de-
tails?id=br.com.aabb.saoluis.app 
e IOS (https://apps.apple.com/
br/app/aabb-5%C3%A30-lu%-
C3%Ads/id1495737998.

AABB SÃO LUÍS DISPONIBILIZA APLICATIVO PARA 
FACILITAR COMUNICAÇÃO COM SÓCIOS DO CLUBE

Percussionista Mateusinho mostrando sua habilidade no carnaval da AABB, em um show (Blue Tree Towers), com o cantor Ávine Vinny, e fazendo pose com a cantora Teresa Canto
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VAI COMEÇAR A VIGÉSIMA EDIÇÃO DA
COPA CÉSAR BRAGANÇA DE FUTSAL

Tudo praticamente pronto para 
o pontapé inicial do Futsal da 
AABB São Luís. No próximo dia 

07 de março, agora em novo horário (08 
horas), terá início a XX edição da Copa 
César Bragança de Futsal, versão 2020. 
O seu término está previsto para o dia 
27 de junho deste ano. Na verdade, são 
duas décadas que esse clube promove 
competições dessa natureza, possibili-
tando lazer e bem-estar aos seus partici-
pantes e, o que é melhor, revela talentos 
para o futsal maranhense.

Com a participação de 61 equi-
pes, divididas nas categorias Efetivo 
(06 equipes), Adulto (07), Sênior (07), 
Master (10) Super Master (17), Hiper 
Master (07) e Ultra Master (07), esse 
tradicional e concorrido evento espor-
tivo da modalidade, que é arbitrado 
pela Federação Maranhense de Futsal 
(FMF), envolve a participação de 1.220 
atletas sócios do clube.

Este ano, a Copa vai apresen-
tar algumas novidades com destaque 
para o horário de realização dos jogos 

para algumas categorias (Efetivo, Hi-
per Master e Ultra Master), sendo que 
a maioria das partidas dessas equipes 
será realizada na parte da manhã, a par-
tir das 08 horas. Além disso, como atra-
ção também, se é que podemos colocar 
assim, foi feita a aquisição, por parte da 
direção da AABB, de um novo placar 
eletrônico, que vai fazer o registro das 
partidas e funcionar em todos os jogos 
da competição. Isto sem falar na recu-
peração da quadra, pintura do ginásio 
e das traves com a colocação de redes 

novas, além de melhorias nos banhei-
ros e no sistema de funcionamento do 
bar/cantina. Mais um detalhe: os atletas 
com amis de 40 anos de idade terão que 
apresentar atestado médico, até a data-
-limite de 30 de abril deste ano, para po-
der participar dos jogos, de acordo com 
a direção do Clube.

Agora só nos resta esperar a bola 
rolar e torcer pra que sua equipe faça 
uma garnde apresentação, ao longo do 
torneio, no aniversário de 20 anos de 
existência da Copa César Bragança de 
Futsal. 

No período de 17 a 24 de abril 
deste ano, a bela cidade de Cambo-
riú, em Santa Catarina, vai ser palco 
de mais um Campeonato Nacional de 
Funcionários Aposentados do Banco 
do Brasil (Cinfabb), versão 2020. O 
evento, que é realizado sempre no 
primeiro semestre do ano e tem a 
promoção da Federação Nacional das 
AABBs (Fenabb) e organização da 
AABB local (Camboriú), vai reunir 
para uma festa única AABBs de qua-
se todo o Brasil. Ao todo serão ofere-
cidas no campeonato 14 modalidades 
esportivas: Futebol Master (+50), 
Futebol Super Master (+60), Futebol 
Hiper Master (+65) e Futebol Ultra 
Master (+69), Voleibol Feminino de 
Quadra, Voleibol 4x4, Atletismo, Na-
tação, Truco, Tênis de Mesa, Tênis de 
Quadra, Dominó, Xadrez e Sinuca.

A delegação da AABB São 
Luís, que vai ser chefi ada por Ri-
binha Cunha, vice-presidente de 
Aposentados e Outros Esportes, vai 
participar somente das modalidades 
Futebol Super Master e Hiper Mas-
ter, Voleibol Feminino, Atletismo, 
Natação, Sinuca e Xadrez, o que, 
convenhamos, já é um bom número 
de participantes. Só para lembrar, no 
Cinfabb de Foz do Iguaçu, realizado 
em 2019, o timr de Futebol Hiper 
Master foi vice-campeão na modali-
dade Prata. O Voleibol Feminino con-
seguiu a terceira colocação, receben-
do na ocasião, a medalha de bronze. 
E a atleta Nilva foi medalha de Ouro 
na Natação, o que já é um bom sinal 
para o Cinfabb 2020.

BALNEÁRIO DE CAMBORIÚ À ESPERA DOS 
APOSENTADOS DO BB PARA O CINFABB/2020

Congresso Técnico realizado pela Vice-Presidência de Futebol da Associação contou com a presença de representantes de equipes e esclareceu as principais dúvidas do Torneio

Alguns bons momentos da delegação abebeana por ocasião do Cinfabb/2019, realizado em Foz de Iguaçu


