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AABB SÃO LUÍS MANTÉM O SEU CRONOGRAMA DE OBRAS E 
MELHORIAS DO CLUBE, APESAR DA PANDEMIA DO  CORONAVÍRUS

Uma situação inusitada vivem 
as AABBs do Brasil inteiro, 
por conta da Pandemia do 

Coronavírus (Covid-19), que se 
instalou no nosso país, no fi nal de 
fevereiro deste deste ano, de Norte 
a Sul do país. Na verdade, paralisou 
por completo as atividades esportivas, 
sociais e de lazer e recreação da 
maioria dos clubes sociais brasileiros, 
que até agora, sofrem com essa crise, 
pois ainda não foram reabertos na sua 
totalidade e não sabem também como 
vai ser o pós-pandemia. O certo é que, 
a rigor, vamos amargar uma época de 
incertezas na economia brasileira.

Portanto, dias difíceis estão 
enfrentando, não só os clubes sociais, 

mas todos os brasileiros que trabalham 
e produzem, nos mais diversos setores 
de atividades, e que fazem girar a 
economia do país. E aqui no nosso 
estado não poderia ser diferente. E, 
em particular, na nossa AABB São 
Luís, também não poderia ser de 
outra forma. Mas alguns serviços 
foram mantidos pela direção do 
clube, e os cuidados também. O clube 
ofereceu e está oferecendo aos seus 
funcionários os devidos equipamentos 
de proteção individual (EPIs), além do 
distanciamento social exigido entre 
cada um deles na sua escala de trabalho. 
Tudo como determina os protocolos 
sanitários e de saúde exigidos pelos 
órgãos municipal e estadual.

Foram obras que já tinham sido 
iniciadas e precisavam ser concluídas. 
Podemos citar, por exemplo, a 
conclusão do campo society de grama 
sintética, que passou por uma reforma 
geral, inclusive com a substituição de 
toda a grama antiga por uma nova e 
de melhor qualidade. Podemos citar 
também a implantação da portaria 
do clube com catraca eletrônica, 
que vai registrar entrada e saída de 
funcionários e, claro, dos sócios 
efetivos e comunitários.

Além disso, foi construída 
uma rampa que dá acesso ao parque 
aquático, para facilitar também a 
entrada e saídas de pessoas.  Foi 
construído também o Espaço do 
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Caro associado(a), duran-
te esse período nebuloso de 
tantos acontecimentos ruins, 
por conta dessa pandemia 
do Coronavírus (Covid-19), 
pedimos a sua compreensão, 
serenidade e um pouco de 
fé e entusiasmo para que 
possamos, juntos, enfrentar o 

momento adverso que estamos 
vivendo, e que consideramos 
inusitado para a nossa geração.

Por determinação dos 
órgãos competentes, o tão 
exigido distanciamento social 
está sendo necessário e muito 
importante, pois, entre outros 
benefícios, protege e preserva 

vidas. Mas o nosso vínculo 
com você continua muito forte 
e, tenha certeza, mais sólido 
ainda do que você possa 
imaginar. 

Portanto, vamos nos unir, 
embora que virtualmente, e 
fortalecer nossas mentes e 
recarregar os nossos corações 

com muito otimismo, fé, e, 
sobretudo, com a esperança 
de dias melhores que virão, 
com certeza. Tudo isso vai 
passar e logo estaremos juntos 
novamente.

Um grande abraço e conte 
sempre com a gente!
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Portaria do clube já com catraca eletrônica

Novo campo de grama sintética

Recanto do Cajueiro em fase de conclusão Nova área de acesso ao Parque Aquático

Academia ao ar livre

Parque Infantil será mais uma opção de lazer para a garotada

Academia ao ar livre

Cajueiro, que vai ser mais um local 
destinado para pequenos eventos e 
outras comemorações. Outra obra 
muito importante e entregue foi uma 
Academia ao Ar livre, que será mais 
uma opção de ginástica para o corpo de 
sócios, em especial, para pessoas com 
mais de 60 anos.

Por fi m, foi feita a reformulação 
completa do Parque Infantil, em mais 
um espaço de lazer destinado para 
garotada. “O clube não parou e nem vai 
parar de buscar sempre melhorias como 
um todo para oferecer ao seu corpo de 
associados, apesar de o momento ser 
totalmente adverso que atravessamos, 
porque esse é o compromisso da atual 
direção da AABB São Luís”, disse o 
presidente Félix Pinto.
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Em tempos de pandemia em 
que o público está cada vez 
mais distante, por conta do 

distanciamento social, recomendado 
pelos órgãos sanitários e de saúde, 
os cantores e os músicos em geral 
tiveram que reinventar seus shows 
e, por consequência, o repertório 
musical. E uma das saídas 
encontradas e que vem fazendo um 
grande sucesso em todo o Brasil 
são as “Lives”. Assim, no dia 08 de 
abril deste ano, o cantor maranhense 
Zeca Baleiro participou de uma Live 
Solidária no canal Youtube, que foi 
bastante divulgada pela TV Mirante 
e bastante prestigiada pelo público 
maranhense. O evento de cunho 
benefi cente teve por objetivo maior 
fazer uma arrecadação para ser doada 
à instituição fi lantrópica Antonio 

Bruno, uma fundação benefi cente que 
abriga e trata crianças e adolescentes 
com câncer.

Ao fi nal da Live, de 
aproximadamente 1 hora de 
duração, bastante prestigiada pelos 
telespectadores maranhenses em 
função do carisma e popularidade 
desse músico maranhense, o resultado 
foi bastante animador. Ao todo, nessa 
ação de solidariedade humana, foram 
arrecadados aproximadamente R$ 
215.000,00 (duzentos e quinze mil 
reais) que, como já dissemos, foram 
repassados à Fundação Antonio 
Bruno.

Na ocasião, o cantor Zeca 
Baleiro agradeceu a participação 
de todos e disse: “Obrigado a 
todos aqueles que participaram 
gratuitamente e divertidamente dessa 
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SÓCIOS DA AABB SÃO LUÍS PARTICIPAM DA 
LIVE SOLIDÁRIA DO CANTOR ZECA BALEIRO

ação”. Ao se referir aos sócios da AAB 
São Luís, em especial ao seu irmão 
e servidor aposentado do BB -José 
Reinaldo (JR), agradeceu também a 
sua participação e dos demais sócios 

abebeanos que colaboraram com essa 
ação, e confi rmou presença em uma 
partida de futebol society que será 
realizada na sede da Associação, com 
data ainda a ser defi nida. 

ESPAÇO DA SINUCA

Cantor maranhense Zeca Baleiro participando de Live no canal Youtube

CONHEÇA OS DESTAQUES DA SINUCA DA AABB SÃO LUÍS NOS PRINCIPAIS 
TORNEIOS REALIZADOS PELO CLUBE, NO PERÍODO DE 2017 A 2020

COPA JOÃO BOSCO
Campeão: Rafael     Vice: Daniel

COPA NÉLIO CORREA
Campeão: Rafael     Vice: Anaconda
Maior Tacada: Anaconda

TORNEIO JORNAL PEQUENO
Campeão: Beto     Vice: Felipe-PI
Maior Tacada: Beto

TORNEIO NORTE/NORDESTE
Campeão: Jesus-CE     Vice: Carioca-AL

ANO 2017

ANO 2018

TORNEIO FÉLIX PINTO
Campeão: Rafael     Vice: Beto 

TEMPORADA SINUCA
Campeão: Bento     Vice: Tiago
Maior Tacada: Beto

COPA DOS CAMPEÕES
Campeão: Jânio     Vice: Fabrício
Maior Tacada: Fabrício

COPA JOÃO BOSCO
Campeão: Wellington     Vice: Davi
Maior Tacada: Beto

COPA NÉLIO CORREA
Campeão: Beto     Vice: Tiago
Maior Tacada: Tiago

TORNEIO JORNAL PEQUENO
Campeão: Eudes     Vice: Fabrício
Maior Tacada: Tiago

TORNEIO NORTE/NORDESTE
Campeão: Ítaro-PE     Vice: Jairzinho-BA
Maior Tacada: Jota-MA

TORNEIO FÉLIX PINTO
Campeão: Anaconda     Vice: Eudes

TEMPORADA SINUCA
Campeão: Francisco Dualibe
Vice: Davy

TEMPORADA SIX RED
Campeão: Beto     Vice: Anaconda
Maior Tacada: Beto

COPA DOS CAMPEÕES
Campeão: Anaconda     Vice: Nanio
Maior Tacada: Luiz

Fonte: Diretoria Técnica de Sinuca da AABB São Luís (Antonio Bento Pereira)

COPA JOÃO BOSCO
Campeão: Jânio     Vice: Beto
Maior Tacada: Beto

ANO 2019

ANO 2020

COPA JOÃO BOSCO
Campeão: Davy     Vice: Jânio
Maior Tacada: Beto

COPA NÉLIO CORREA
Campeão: Jânio     Vice: Bento
Maior Tacada: Jânio

TORNEIO JORNAL PEQUENO
Campeão: Jânio     Vice: Anaconda
Maior Tacada: Tiago

TORNEIO NORTE/NORDESTE
Campeão: Ítaro-PE    Vice: Bozinha-BA
Maior Tacada: Jota-MA

TORNEIO FÉLIX PINTO
Campeão: Wellington     Vice: Fábio
Maior Tacada: Beto

TEMPORADA SINUCA
Campeão: Jânio     Vice: Bento 

TEMPORADA SIX RED
Campeão: Jânio     Vice: Fábio

COPA DOS CAMPEÕES
Campeão: Jânio     Vice: Eudes

COPA NÉLIO CORREA
Campeão: Jânio     Vice: Anaconda
Maior Tacada: Hallison



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

EDITORIAL
A Palavra do Presidente

No último dia 17 de junho 
deste ano completou 90 dias que o 
nosso clube está fechado por causa 
da Pandemia do Coronavírus 
(Covid-19). Um acontecimento 
inusitado que pegou todos de 
surpresa e, convenhamos, tenho 
que confessar, está sendo muito 
difícil de conviver com uma 
rotina dessas, de distanciamento e 
isolamento social, sem a presença, 
é claro, de você associado do 
clube, que tanto alegra o nosso 
ambiente, nos fortalece e, 
sobretudo, engrandece com a sua 
presença a nossa Associação.

Assim, das várias atividades 
esportivas, sociais e de lazer e 
recreação que oferecemos e foram 
suspensas, podemos citar, por 
exemplo, os nossos campeonatos 
internos de Futsal (que começou, 
mas não terminou), Futebol 
Society, Escolinha Meninos de 
Ouro, Sinuca, além do Futevôlei, 
Vôlei de Areia e Natação, na área 

esportiva. Na área social, podemos 
citar o Domingo Musical, a Sexta 
Especial, e as datas comemorativas 
como a das Mães, Namorados, 
Pais, Aniversário da AABB e Festa 
do Esporte. Isso sem falar em dois 
tradicionais eventos que o clube 
oferece e já são marcas registradas 
no calendário ofi cial, que são os 
Vesperais Carnavalescos e o São 
João Ouro. O primeiro ainda deu 
tempo de ser realizado, mas o São 
João Ouro já não foi mais possível.

Podemos assegurar que foi 
um ano praticamente perdido, 
se é que podemos colocar assim, 
com alguns prejuízos para 
todos nós que fazemos o dia a 
dia da nossa Associação, por 
conta dessa crise fi nanceira que 
veio, inevitavelmente, com o 
agravamento da crise sanitária 
e de saúde pública. Em função 
disso, tomamos a inciativa de 
reduzir a mensalidade de R$ 
125,00 para R$ 95,00 até enquanto 

durar a pandemia. Mas a 
nossa tristeza é maior 
ainda. O clube perdeu 
em todos os sentidos, 
mas a pior de todas 
foram as perdas humanas que 
tivemos, com o falecimento, sem 
querer citar nomes, de vários 
amigos e associados do clube que 
nos deixaram, por conta dessa 
letal pandemia do Coronavírus 
(Covid-19), que ainda está 
provocando mortes no mundo 
inteiro.

Portanto, uma situação 
inusitada e muito difícil que 
todos nós estamos vivendo. 
Mas aguardamos com muita fé 
e esperança, no sentido de que 
tudo isso acabe o mais rápido 
possível. Nesse particular, 
estamos esperando orientações 
mais precisas e seguras dos órgãos 
competentes do nosso Estado 
para que possamos abrir o clube 
com segurança e com a certeza 

de que estamos fazendo a coisa 
certa. Por outro lado, não paramos 
de trabalhar, com as devidas 
recomendações e restrições 
protocolares, continuamos a 
realizar obras e serviços de 
melhoria do clube como um todo, 
para, quando retornarmos com as 
nossas atividades, possamos ter 
um clube limpo, seguro e à altura 
da sua tradição. Enfi m, um clube 
que possa receber você, associado, 
razão maior da nossa existência, 
com o mesmo entusiasmo e a 
alegria de sempre, e também mais 
renovado, forte e solidário, como 
sempre o fi zemos. 

    
Muito obrigado 

e fi quem com Deus!

AABB SÃO LUÍS, APCEF-MA E AMPEM PROTOCOLAM 
DOCUMENTO À CASA CIVIL DO ESTADO QUE TRATA 

DA ABERTURA DE SUAS ATIVIDADES

A AABB São Luís, 
a APCEF e a AMPEM 
protocolaram conjuntamente 
documento endereçado à Casa 
Civil do Estado, no último 

dia 23 de junho, solicitando 
informações sobre a data de 
abertura dos clubes sociais da 
nossa capital. Confi ra abaixo e 
na íntegra o documento.

Fundada em junho de 2004, a 
Escolinha Meninos de Ouro da 
AABB São Luís vai completar 

dezesseis anos de existência no próximo 
mês, e com motivos para comemorar. 
Sob o comando do sócio comunitário 
e professor Rogério Jansen, e dos 
treinadores Thalison Jansen e Denizar 
Peixoto, a Escolinha tem realizado 
um trabalho de base bastante elogiado 
por todos, especialmente pelos pais de 
alunos, que acompanham diariamente 
o desenvolvimento de seus fi lhos nesse 
esporte. O trabalho é realizado nas 
mais diversas categorias, do Sub-04 ao 
Sub-14. E ao todo são 210 alunos que 
integram as modalidades de futebol 
society e futsal dessa escolinha.

Nessa década e meia de 
existência, educando e trabalhando 
com essas crianças, a Escolinha já 
participou de várias competições 
estaduais, nacionais e até 
internacionais, tendo ganhado alguns 
títulos e sendo destaque em outros 
eventos esportivos do gênero. Só para 
lembrar de dois torneios mais recentes 
realizados no ano passado, a Escolinha 
foi campeã da Taça Maranhão, na 
Categoria Sub-07, realizada em março 
de 2019, vencendo na fi nal a Escolinha 
Aurora pelo placar de 1x0. Na ocasião, 
destaque para o atleta Luca Sarney, 
artilheiro da competição, e para Rafael 
Frazão, considerado o melhor goleiro 
do torneio.

Outra participação importante 
foi na maior competição 
de base da América Latina, 

denominada “GO CUP”, realizada 
em Aparecida-GO, em abril de 
2019. Nesse torneio internacional, a 

Escolinha foi destaque nas categorias 
Sub-11 e Sub-12, fi cando na Série 
Ouro. E as categorias Sub-08, Sub-
09 e Sub-10 fi caram na Série Prata, 
mas foram classifi cadas entre as seis 
melhores equipes da competição. 

ESCOLINHA MENINOS DE OURO DA AABB SÃO LUÍS 
ESTÁ CADA VEZ MAIS CONSOLIDADA NO CENÁRIO 

FUTEBOLÍSTICO AMADOR LUDOVICENSE
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Escolinha Meninos de Ouro teve participação destacada na GO CUP, 
realizada com muito sucesso no município goiano de Aparecida

Equipe Sub-07 da Escolinha Meninos de Ouro foi campeã da Taça Maranhão
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A Associação Atlética 
Banco do Brasil (AABB São 
Luís) informa ao seu corpo 
de associados, em especial 
aos atletas e representantes 
de equipes das mais diversas 
categorias, que a XX Copa César 
Bragança de Futsal, versão 
2020, que teve início em 26 
de fevereiro e foi interrompida 
no dia 17 de março deste 
ano, em função da pandemia 

do Coronavírus (Covid-19), 
por determinação dos órgãos 
competentes de vigilância 
sanitária e de saúde pública, 
continua ainda sem defi nição.

Como já se passaram mais 
de 90 dias de paralisação desse 
tradicional torneio esportivo 
promovido pelo clube, e que 
tinha término previsto para 
o dia 27 de junho deste ano, 
a direção da AABB São Luís 

conjuntamente com a APCEF 
e a AMPEM protocolaram 
documento endereçado à Casa 
Civil do Estado, datado de 23 
de junho de 2020, solicitando 
informações de quando esses 
clubes poderão retornar com 
segurança às suas atividades 
esportivas e sociais. Mas, até a 
data do último dia 30 de junho, a 
Casa Civil ainda não tinha dado 
resposta para tal solicitação. 

Em relação ao Futebol Society, 
a Vice-Presidência de Futebol 
da Associação informou que 
só pode dar uma informação 
mais precisa aos sócios, tanto 
em relação ao Futsal quanto ao 
Futebol Society, quando houver 
uma resposta defi nitiva e com os 
devidos protocolos desse órgão 
do poder executivo estadual.

A DIRETORIA

AABB SÃO LUÍS – NOTA FUTSAL/FUTEBOL SOCIETY

Mais um ano de grandes conquistas 
para a equipe de Natação Master 
AABB/AQUAFIT nas etapas em que 

participou no ano de 2019. Ao todo foram 06 
(seis) etapas do Circuito Maranhense Master de 
Natação, realizado pela Associação Maranhense 
Master de Natação (AMMN), onde a AABB/
AQUAFIT sagrou-se campeã em nada menos 
que cinco etapas, das seis disputadas, com 
destaque para o primeiro título regional da 
equipe no Torneio Grão-Pará, e vice-campeã 
em outra etapa nessa mesma categoria, que é a 
Categoria Master.

Já na Categoria Master Iniciantes, o 
circuito maranhense foi realizado em cinco 
etapas e, em quatro etapas dessas, a AABB/
AQUAFIT conquistou o vice-campeonato, 
e somente em uma fi cou classifi cada em 3º 

lugar. “Foram muitas conquistas individuais, 
troféus, recordes e desempenhos pessoais que 
levaram a AABB/AQUAFIT ao segundo título 
consecutivo de melhor equipe de Natação 
Master do Maranhão”, pontuou o professor 
Marcio Cunha, diretor da escola AABB/
AQUAFIT Master de Natação.

Assim, ao fi nal de todas as etapas do 
Circuito Maranhense Master de Natação, a 
equipe de Natação Master AABB/AQUAFIT 
foi a grande campeã e com méritos desse 
circuito, tendo como vice-campeã a equipe da 
Viva Água, com a APCEF fi cando na terceira 
colocação. Já na Categoria Master Iniciantes, 
a AABB/AQUAFIT foi a vice-campeã do 
Circuito Maranhense, tendo sido campeã a 
APCEF, e o terceiro lugar nessa categoria coube 
à equipe da BODYTECH.

EQUIPE DE NATAÇÃO MASTER AABB/AQUAFIT 
REALIZA CAMPANHA SENSACIONAL E VITORIOSA

O ano de 2019 foi bastante vitorioso para a equipe de natação AABB/AQUAFIT


