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CARTA ABERTA AOS ASSOCIADOS DA AABB SÃO LUÍS

A DIRETORIA

Temos absoluta certeza de que este momento difícil que estamos 
vivendo é diferente de todos aqueles que já passamos juntos. Pelo 
menos, para nós, dirigentes da AABB São Luís, e acreditamos para 
a maioria das AABBs do Brasil inteiro. A nossa geração já conviveu 
com momentos difíceis em todos os segmentos, tanto na política, na 
economia e também na área da saúde, com o surgimento, em épocas 
passadas, de doenças, pestes e outras pandemias. Mas, como este 
momento que estamos vivendo agora, por conta da pandemia do 
Coronavirus (Covid-19), jamais tínhamos tido convivência bem de 
perto com tal situação. Estamos vivendo uma crise de saúde pública 
mundial sem precedentes, que já se instalou, mas não sabemos 
ainda com precisão quando vai acabar. Na verdade, o mundo inteiro 
foi pego de surpresa, pois o vírus é real, mata pessoas e, “mata” 
também, a economia dos países. Por isso, o momento agora é de 
lucidez, serenidade para se preservar vidas, mas, ao mesmo tempo, 
não “matar” também a nossa economia, até porque todos os setores, 
indistintamente, em maior ou menor proporção, foram atingidos, 
inclusive os clubes sociais e esportivos, entre outros do gênero.

Aqui no nosso Estado, em especial na nossa capital São Luís, 
e mais especifi camente no nosso querido clube, que é a AABB, 
sentimos durante o golpe que recebemos, por conta dessa famigerada 
pandemia. O clube foi obrigado a paralisar todas as suas atividades 
esportivas, de lazer e recreação e também as sociais. Isto sem falar 
também que algumas obras de reforma, ampliação e melhoria do 
clube sofreram signifi cativa alteração no seu curso, mudando toda 
uma rotina de trabalho. Portanto, você, associado, razão maior da 
existência do clube, não imagina o quanto está sendo difícil para 
nós, da direção da AABB, tomar essa drástica atitude, embora o 
fechamento da Associação tenha sido uma decisão das autoridades 
locais competentes sob a orientação e determinação do Ministério da 
Saúde e da Vigilância Sanitária, ratifi cada pelos governos estadual e 
municipal.

Só como exemplo, podemos citar, o quanto foi difícil fechar 
um Parque Aquático, com sua variedade de opções de lazer e que é 
voltado principalmente para a criançada; suspender o Futsal que tinha 
acabado de iniciar e estava em plena ação, e pior: não ter certeza 
ainda de como vai ser a abertura do Futebol Society. Pense bem 
e refl ita conosco como está sendo difícil para nós, não podermos 
abrir o nosso restaurante Xico Noca, que nos alegra sempre aos 
domingos com um cardápio bem diversifi cado, além de uma boa 
música ao vivo (Domingo Musical); paralisar a nossa Sexta Especial, 
que reúne casais associados do clube e pessoas da comunidade, 
num ambiente de lazer e descontração, para dançar e ouvir uma 
música de qualidade e bem diversifi cada. Pra nossa sorte, se é que 
podemos colocar assim, ainda deu tempo de curtir o Baile Ouro e os 
respectivos Vesperais Carnavalescos. Mas já não temos certeza se 
vai dá tempo de se realizar, como sempre acontece em grande estilo, 
o nosso tradicional São João Ouro, pois precisamos de tempo para 
a sua preparação e de uma logística segura e que atenda a todos. 
Já nem falamos mais na festa alusiva ao Dia das Mães, que já foi 
cancelada.

Queridos Associados e Associadas,

No entanto, apesar de tudo isso, o clube não parou totalmente, e 
nós também não paramos de pensar em você, associado. Tomamos 
algumas medidas que veio benefi ciar, como um todo, nosso corpo 
de associados, como foi o caso da redução da mensalidade do clube 
que é no valor de R$ 125,00 e, enquanto durar a pandemia, fi cará 
no valor de R$ 95,00, pois você, voltamos a repetir, é a razão maior 
da existência do clube. Por isso, pedimos humildemente, nesse 
momento de turbulência, o qual não estávamos preparados, a sua 
sensatez, compreensão e, sobretudo, que você continue com aquele 
sentimento de orgulho de continuar conosco e dizer que faz parte 
da família abebeana, pois o momento é de difi culdade para todos, 
mas também de união. Agora, você tem a opção de pedir o seu 
desligamento e até respeitamos, mas, no caso de retorno, haverá 
pagamento de uma nova taxa de adesão.

Tem mais uma coisa que você precisa saber, associado. Não 
paramos de pensar também, em nenhum momento, no nosso corpo 
de funcionários e prestadores de serviços, pois temos deveres e 
obrigações para com eles que, aliás, continuam trabalhando e fazendo 
a manutenção do nosso clube nos mais diversos setores, para 
quando retornar as atividades, você possa encontrar um ambiente 
limpo, saudável e à altura de sua tradição. Além disso, você precisa 
saber que temos tributos consideráveis (água, luz, telefone, internet, 
vigilância eletrônica, entre outros) que são pagos mensalmente 
e precisam de arrecadação. Na questão do isolamento social, é 
claro que eles (funcionários) estão trabalhando com as necessárias 
precauções e os devidos cuidados de distanciamento, e de limpeza e 
higiene, sempre obedecendo o que é determinado pelas autoridades 
competentes ligadas à saúde. No entanto, apesar de todas essas 
medidas restritivas de acesso ao clube, que tá provocando danos 
irreparáveis para a Associação, estamos tentando fazer o melhor para 
você e para o clube, mas seguindo à risca as determinações que 
estão sendo impostas pelos governos estadual e municipal, no que 
dizem respeito às aglomerações.

Agora, de uma coisa você, associado, pode ter certeza, 
estaremos sempre do seu lado e torcendo para que esse momento, 
diga-se de passagem, de grande difi culdade para todos, passe o mais 
rápido possível. Só assim poderemos retornar para o nosso convívio 
social mais solidários, cheios de fé e humildade e, sobretudo, mais 
fortalecidos. Por fi m, pedimos muita calma, serenidade e compreensão 
de todos. Enfi m, que você nos dê a mão e nos ajude nesse momento 
difícil para que possamos superar todas as difi culdades, pois tudo 
isso vai passar, e lá na frente, vamos comemorar juntos, como 
sempre fi zemos. Não há mal que dure para sempre. Um forte abraço 
(virtual) a todos e fi quem com Deus no coração.
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O pós-carnaval da Associação 
Atlética Banco do Brasil 
(AABB São Luís) foi pra 
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DOMINGO MUSICAL EM DOSE DUPLA NA SEDE DA AABB
lá de animado, com o que existe de 
melhor da música popular brasileira 
(MPB), e também do brega e do 
forró sertanejo, do axé music, entre 
outros ritmos que marcaram época e 
continuam a fazer sucesso de Norte 
a Sul do Brasil. Assim, no dia 1º de 
Março, no espaço do restaurante 
Xico Noca (Bar Principal), a dupla 
(pai e fi lho) Franco Borges e Caio 
Melo cantou e encantou a todos 
os presentes, em mais um show 
marcante de suas carreiras musicais. 
O salão fi cou pequeno, por conta da 
tamanha animação proporcionada 
por esses dois cantores, que foram 
bastante aplaudidos em mais um 

Domingo Musical promovido pela 
direção da AABB São Luís, por meio 
da sua vice-presidência Social. 

Já no dia 08 de Março, também 
no espaço do restaurante Xico Noca, 
em homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher, quem animou o ambiente 
abebeano foi a cantora maranhense 
Teresa Canto, que aproveitou para 
homenagear as mulheres presentes, 
dançando e cantando os mais variados 
ritmos musicais do seu diversifi cado 
repertório em um show memorável, 
como há muito tempo não se via. 
Hoje, seguramente, podemos afi rmar 
que esse projeto musical realizado 
sempre aos domingos, a partir 

do meio-dia, já caiu no gosto dos 
associados do clube e se tornou o 
“point” de encontro dos sócios e seus 
familiares.

ESPAÇO DA SINUCA

Mais uma vez o snooker 
Jânio Gonçalves sagra-
se campeão de um 

torneio de sinuca realizado na 
sede da Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB São Luís). Só 
neste início de ano já foram dois 
torneios da modalidade vencidos 
por esse sinuquista que, a cada ano 
que passa, demonstra ser um dos 
melhores snookers do Maranhão. 
Só para lembrar, o primeiro torneio 
foi a VII Copa João Bosco de 

JÂNIO GONÇALVES VENCE A IV COPA NÉLIO CORREA DE SINUCA
de março, foi campeão IV Copa 
Nélio Correa de Sinuca, vencendo 
na fi nal o snooker Anaconda pelo 
placar de 4 a 3. Os dois torneios 
foram patrocinados pela Federação 
Maranhense de Bilhar e Sinuca 
(FMBS) e Jornal Pequeno, com 
apoio e organização da AABB 
São Luís, sob a responsabilidade 
do sócio comunitário e snooker 
Antonio Bento, diretor de Sinuca da 
Associação.

Defi nitivamente este ano de 2020 
não está sendo fácil e, muito menos, 
animador para a direção da Associação 
Atlética Banco do Brasil (AABB São 
Luís). Muito pelo contrário. A rigor, 
está sendo de muita tristeza e pesar 
para todos que integram o quadro de 
associados do clube do novo milênio. 
Somente nestes primeiros quatro meses 
do ano já faleceram 04 (quatro) sócios 
comunitários. São perdas irreparáveis 
de profi ssionais, de amigos que tanto 
colaboravam com o crescimento da 
Associação e que vão fazer muita falta 
no dia a dia ao maior clube social de 
São Luís que é a AABB.

AABB SÃO LUÍS SOFRE PERDAS IRREPARÁVEIS NO SEU QUADRO DE ASSOCIADOS
Sem querer entrar em detalhes 

das “causas mortis”, faleceram Rubem 
Nunes Saraiva (Rubilota), 65 anos, 
professor e treinador de Handebol, 
além de ter sido atleta do futebol 
society abebano, da equipe da Apal. 

Antonio César Oliveira Silva 
(César), 63 anos, também atleta da 

equipe do futebol 
society abebeano, 
tendo jogado pelas 
equipes do Botafogo, 
Apocalipse e Real 
Conteúdo. 

Haroldo Macedo Fontoura 
(Haroldão), 

Roberto Fernandes da Silva, 
61 anos, jornalista e apresentador da 
TV Mirante, e mais um atleta do futebol 
society da AABB São Luís, pois jogava 
pela equipe da Associação dos Pais e 
Amigos do Lítero (Apal). 

Snookers participantes da Copa
Campeão Jânio (C) com Bento (D)

e Nélio Júnior

Sinuca, realizada nos dias 14 e 15 
de fevereiro, em que venceu com 
méritos o snooker Beto Bartolomeu 

pelo placar de 5 a 2, sagrando-se 
campeão do torneio. E, por último, 
também nos dias 14 e 15, só que 

administrador e pro-
fessor universitário 
(Uniceuma e Es-
tácio de Sá) e, 
também, atleta do 
futebol society da 
Associação. 
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CONHEÇA UM POUCO MAIS SOBRE OS DIRIGENTES QUE ESTÃO NO COMANDO DOS CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO, DELIBERATIVO E FISCAL DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL (AABB SÃO LUÍS)

Antonio Félix Sousa Pinto (Félix Pinto), 63 anos, é natural da cidade de Pedreiras-MA e casado 
com Célia Maria Evangelista Pinto, com quem tem dois fi lhos (Igor e Hugo). É graduado em 
Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Maranhão (Uema) e em Ciências 
Contábeis pela Universidade Federal do Maranhão (Ufma), com Especialização em Gestão de 
Empresas. O presidente Félix Pinto é funcionário de careira do Banco do Brasil desde o ano de 1982, 
mas já está aposentado. Atualmente, é presidente do Conselho Estadual de AABBs (Cesabb) e da 
AABB São Luís.

Antonio Félix Sousa Pinto 
(Félix Pinto)

PRESIDENTE DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO

José Ribamar Cunha Araújo (Ribinha Cunha), 63 anos, é natural da cidade de Chapadinha-MA e 
casado com Maria do Amparo Lima Araújo, com quem tem três fi lhos (Marcia, Marcos e Lidiane). É 
graduado em Ciências Contábeis pelo Uniceuma e possui pós-graduação em Auditoria e Controladoria 
pela Universidade Gama Filho-RJ. Além disso, é técnico agrícola e bancário aposentado. Atualmente, 
exerce o cargo de vice-presidente de Aposentados e de Outros Esportes da AABB São Luís.

José Ribamar Cunha Araújo 
(Ribinha Cunha)

VICE-PRESIDENTE DE APOSENTADOS
E DE OUTROS ESPORTES

João Evangelista Ribeiro Sousa Júnior (João Evangelista) é natural da cidade de Arari-MA, tem 
58 anos e é casado com Ana Cristina Pires Sousa, com que tem dois fi lhos (João Leonardo e Ana 
Carolina). É graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual do Maranhão (Uema), 
com Pós-Graduação em Auditoria e Controladoria pela Universidade Gama Filho-RJ. É funcionário 
aposentado do Banco do Brasil e, atualmente, exerce a função de Presidente do Conselho Fiscal da 
AABB São Luís.

João Evangelista Ribeiro Sousa 
Júnior (João Evangelista)

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

João Alberto Guimarães Almeida (João Alberto) é natural da cidade de Caxias-MA e tem 52 anos. 
Graduado em Administração pela AIEC e com pós-graduação em Gestão em Agronegócio pela 
UCDB, João Alberto é casado com Célia Maria Soares Guimarães, com quem tem dois fi lhos (Bruno 
e Diego). Funcionário de carreira do Banco do Brasil e primeiro gestor há 18 anos, está ainda na Ativa, 
exercendo a função de Gerente Geral da Agência Estilo Olho D’água aqui em São Luís. Atualmente, é 
o vice-presidente Social da Associação.

João Alberto Guimarães Almeida 
(João Alberto)

VICE-PRESIDENTE SOCIAL

Francisco Assis Ericeira (Ericeira), 64 anos, é natural da cidade de Vitória do Mearim-MA e 
casado com Lusiane Serra da Silva. Tem três fi lhas: Vanessa Virgínia, Brena Luiza e Izza Vitória. É 
funcionáriao de carreira do Banco do Brasil, tendo sido Fiscal por seis anos e, por último, trabalhou 
no Caixa e Tesouraria. Atualmente, está aposentado e exerce a função de Vice-Presidente de Futebol  
da AABB São Luís.

Francisco Assis Ericeira ( Ericeira)
VICE-PRESIDENTE DE FUTEBOL

Carlos Alberto Ramos Silva (Carlos Alberto), 62 anos, é natural de São Luís-MA e casado com Mariana de Assis Silva, com quem 
três fi lhos (Luciano, Carlos Alberto Júnior e Paulo Roberto). É Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal 
do Maranhão (Ufma) com Especialização em Gestão Pública pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 
instituição vinculada à Universidade de São Paulo (USP), e também possui Especialização em Gestão Avançada de Negócios/
MBA. Além disso, participou do Programa de Altos Executivos desenvolvido pela UFRJ/Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Administração. No governo do Maranhão, fez parte da equipe da Secretaria de Orçamento, Planejamento e Gestão, no 
período de 1978 a 1981. E no Banco do Brasil, no período de 1981 a 2016, ocupou vários cargos de administração do alto 
escalão, inclusive o de Superintendente Estadual do BB, nos estados do Maranhão, Paraíba, Pará e Bahia. Atualmente está 
aposentado pelo Banco do Brasil e exerce a função de Presidente do Conselho Deliberativo da AABB São Luís.

Carlos Alberto Ramos Silva 
(Carlos Alberto)

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Augusto César de Nazaré Bulcão (Augusto Bulcão) é natural de São Luís-MA e tem 68 anos. É casado 
com Elizete de Jesus dos Santos Bulcão, com quem tem três fi lhos (Roberto, Wilza Carla e Luciane). 
Augusto Bulcão possui graduação em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, tendo sido instrutor do Senar-MA e assessor da Sagrima. É funcionário aposentado do 
Banco do Brasil e, atualmente, exerce a função de Vice-Presidente de Patrimônio da AABB São Luís.

Augusto César de Nazaré Bulcão 
(Augusto Bulcão)

VICE-PRESIDENTE DE PATRIMÔNIO

Carlos Roberto Costa Gomes (Roberto Gomes) é também natural da cidade de Pedreiras-MA e tem 
64 anos. É Casado com Dominique Marie Cantanhede Gomes, com quem tem três fi lhos (Leonardo, 
Carlos Roberto Filho e Monique). Roberto Gomes é graduado em Ciências Contábeis pelo Uniceuma 
e pós-graduado em Auditoria e Controladoria pela Universidade Gama Filho-RJ. Funcionário 
aposentado do Banco do Brasil, onde trabalhou por 30 anos, é sócio da AABB desde o ano de 1979, 
já tendo sido presidente dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do clube. Atualmente, exerce o cargo de 
vice-presidente Financeiro da Associação.

Carlos Roberto Costa Gomes 
(Roberto Gomes)

VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO

José Raimundo Praseres Almeida (Almeida) tem 65 anos, é natural de Arari-MA e casado com Lied 
Honorina Simeão Almeida, com quem tem três fi lhos (Alysson, Alessandro e Ana Aline). É graduado 
em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Maranhão (Ufma), foi Sargento do Corpo de 
Bombeiros, tendo ingressado no Banco do Brasil em 1984 na cidade de Bacabal-MA, onde seguiu 
carreira bancária por 35 anos até se aposentar no ano de 2015. Ao longo desses anos foi gerente geral 
do BB das agências de São João Batista, Mirinzal, São Mateus, Vitória do Mearim e Santa Rita, todas 
no estado do Maranhão. Além disso, foi presidente da AABB de Bacabal no período de 1995 a 2001. 
Atualmente, exerce a função de vice-presidente Administrativo da AABB São Luís.   

José Raimundo Praseres Almeida 
(Almeida)

VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO
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Um fato inusitado e jamais 
visto não só em nosso 
país, mas no mundo 

inteiro, que foi o surgimento 
de um vírus letal de nome 
Coronavírus (Covid-19). Uma 
pandemia que se alastrou pelo 
mundo inteiro, está matando 

pessoas, independente de classe 
social, cor, sexo e religião, e que  
interrompeu de forma radical 
todas as competições esportivas 
(ou quase todas) do planeta 
Terra. E com o Brasil não seria 
diferente e, com o nosso estado, 
não poderia ser também de outra 

forma. O mundo parou, o Brasil 
parou, e o Maranhão também.

Nesse mar de incertezas, 
só nos resta esperar pra ver 
o que vai acontecer e quais 
as medidas que a direção da 
AABB São Luís vai tomar em 
relação à copa. Mas até a rodada 

EFETIVO (6 equipes) SÊNIOR (7 equipes)ADULTO (7 equipes) MASTER (10 equipes)

1- AM THE BEST
2 - Santos
3 - DFG Sports
4 - Apal

1 - Zero Um 39 
2 - BB CHOPP
3 - BB MAIS
4 - Real BB

1 - Apal
2 - STA
3 - Eggos Red Bull
4 - Inter

1 - Botafogo
2 - Santos
3 - Apemo-Pai
4 - AD-Girassol

HIPER MASTER (7 equipes) ULTRA MASTER (7 equipes)SUPER MASTER A (8 equipes) SUPER MASTER B (9 equipes)

1 - Cruzeiro
2 - AD Girassol
3 - Associação Master
4 - Elmo

1 - Americano
2 - Botafogo
2 - PRF
3 - Apocalípse

1 - Gênesis
2 - Americano
3 - São Luís-AC
4 - PRF

1 - Apoca
2 - Condor
2 - Satélite
3 - Arsenal

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS INTERROMPE O ANDAMENTO 
DA XX COPA CÉSAR BRAGANÇA DE FUTSAL

do dia 15 de março, a XX Copa 
César Bragança de Futsal, que 
teve início no dia 07 de março e 
tem término previsto para o dia 
27 de junho, com a participação 
de 61 equipes, a classifi cação é 
a seguinte em suas respectivas 
categorias.

OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO CLUBE QUE NÃO 
FORAM PARALISADAS POR CONTA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

Tão logo foi debelada a 
famigerada pandemia 
do Coronavírus 

(Covid-19), que se alastrou 
pelo mundo inteiro, inclusive 
no Brasil e, hoje, atingindo 

todas as capitais brasileiras, 
a direção da Associação 
Atlética Banco do Brasil 

(AABB São Luís) consciente 

da gravidade do problema, 

mas preocupada também com 

as ações que estavam sendo 

implementadas em quase 

todos os setores do clube, 

foi obrigada a paralisar suas 

atividades sociais, esportivas e 

de lazer e recreação por conta 

dessa pandemia. Mas algumas 

obras consideradas essenciais 

para o clube continuam sendo 

realizadas, com os devidos 

cuidados de proteção. Con� ra 

nas fotos acima.

Entrada do portão principal

Recanto do Cajueiro

Parque Infantil

Novo campo sintético

Representantes de equipes no Congresso 
Técnico que defi niu a Copa Galera sempre presente aos jogos do Futsal Equipes em ação na abertura do torneio


