DADOS DO PROJETO
AABB:

UF:

São Luis

NOME DO PRESIDENTE:
NOME DO PROJETO:

Maranhão

Antônio Félix Sousa Pinto

Campeonato Interno de Futebol da AABB.

l

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

Realizado Anualmente de Julho a Dezembro

SEGMENTOS:

X

Esportivo
Cultural
Socioambiental
Comercial

Social
Administrativo
Patrimonial
Comunicação

DESCRIÇÃO DA AÇÃO:

Campeonato Interno de Futebol promovido anualmente pela AABB São Luís, envolvendo 1.424
associados do clube e seus dependentes. A competição é realizada em média com mais de 64 equipes,
dividias em 5 (cinco) categorias, a saber: Efetivo, Principal, Máster, Cinqüentão e Sessentão.Existe ainda
duas séries: Ouro e Prata. O campeão e vice da Série Prata sobem no ano seguinte para o Ouro e o sétimo
e oitavo da Série Ouro descem para a Prata.

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO (TEMPO / RECURSOS / PARCEIROS...)

O campeonato faz parte do calendário esportivo do clube e tem início sempre no mês de julho.
Primeiramente realizamos o torneio início com o desfile das equipes, hasteamento de bandeiras e prestamos
homenagem a pessoas que foram e são importantes para a AABB São Luis, colocando seu nome no torneio.
Em seguida fazemos gerenciamento dos jogos através do Vice Presidente de Futebol e os Diretores de cada
categoria. Os jogos são realizados na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e aos sábados. O quadro de
arbitragem pertence à Federação Maranhense de Futebol, contamos com apoio de massagistas, gandulas e
departamento médico. Temos ainda duas comissões de julgamento para apurar ocorrências disciplinares.
Finalmente, realizamos no mês de Dezembro nossa tradicional Festa do Esporte para premiar as equipes
vencedoras, em cada categoria, artilheiros, goleiros menos vazados e outras personalidades envolvidas com
o Campeonato. A competição é custeada pela AABB São Luis, tendo em vista que só podem participar da
competição os sócios e dependentes que estejam em dias com suas mensalidades. Como parceiros temos,
empresas e organismos públicos que participam do campeonato.

RESULTADOS OBTIDOS:

Podemos citar como exemplos, os resultados abaixo:
a) Fidelização do Quadro de Associados
b) Visibilidade junto à comunidade de São Luis
c) Aumento da Base de Associados

POR QUE A AÇÃO MERECE DESTAQUE NO SISTEMA AABB?

Devido ao aumento das receitas financeiras do clube com o incremento de novos associados, e pode
servir de exemplo para outras AABBs.

ANEXOS:
1 – Resumo do Campeonato.
2 – Fotos.

Concordo com os termos do Regulamento

São Luis (MA), 15 de outubro de 2012.

______________________________
ANTÔNIO FÉLIX SOUSA PINTO
Presidente AABB – São Luís

