
BCN X BOA VISTA
Goiânia, 10 de novembro de 2011

O titulo do Campeonato Bancário de Futebol Nove Soçaite será disputado entre 
as equipes do BCN e Boa Vista neste sábado, 12, às 10h, no Clube dos Bancários

O jogo que decide o campeonato

 Os times do BCN e Boa Vista fazem 
o jogo final do Campeonato Nove Soçaite e 
a partida promete ser apimentada em razão 
da grande rivalidade entre as duas equipes.
Os dois times se enfrentaram duas vezes neste 
campeonato com uma vitória para cada lado, o 
que aumenta a rivalidade entre essas equipes. 
Na disputa entre os dois times ocorrida no primei-
ro semestre deste ano, válida pelo Campeonato 
Sete Soçaite, o Boavista levou a melhor e con-
quistou o título de campeão daquela competição.
Neste momento o BCN tem a defesa menos vaza-
da e o ataque mais positivo do campeonato, mas 
a disposição dos atletas de ambas as equipes se 
multiplica em todos os confrontos, tornando a parti-
da um grande clássico do futebol bancário goiano.
  “Apesar da equipe do BCN ser um time 
ofensivo não podemos ficar na retranca, vamos 
partir para cima. Ficar atrás não ganha jogo” afir-
ma o técnico Witer, do time do Boa Vista. Ele lem-
bra que é preciso tomar cuidado com dois jovens 
atacantes do BCN, que “correm muito e podem 
fazer a diferença”. Segundo Witer a sua equipe 
vai entrar em campo no estilo ‘2-4-2’ (com 2 za-
gueiros, 4 meias e 2 atacantes) como vem jogan-
do desde o início do campeonato. O time entra 
em campo completo com o goleiro Secão, os dois 
zagueiros Welson e Ricardo, os meias Wilney, 
Raul, Batata e Didi, além dos atacantes Sinomar 
e Marquinho. O banco de reservas será forma-
do pelos atletas Robson Vieira, Danilo e Lucas.
 O técnico Aylton, do BCN, afirma que seu 
time vai jogar como vem atuando desde o iní-
cio da competição.  “Vamos continuar partindo 

para cima, sempre respeitando o adversário e 
distribuindo bem a bola. Temos um time ofen-
sivo e vamos continuar sempre atacando”. Ele 
garantiu que o time do BCN entra em campo 
completo e que vai utilizar o esquema ‘2-4-2’, e 
para isso conta com o goleiro Rodolfo, os dois 
zagueiros Marcelo e Divino, os meias Hudson, 
Ailton, Paulo Diego e Rogério. A dupla de ata-
que será formada pelos jogadores Alan e Dio-
nísio e na suplência a equipe conta com Ander-
son, Wildson, Hudson Júnior, Marcelo e Selmo.
 Os goleiros Secão (Boa Vista) e Rodol-
fo (BCN) disputam o título de “goleiro menos 
vazado”, o que é um fator importante para que 
as duas equipes não levem gols, acrescen-
tando mais um bom ingrediente na disputa.



 
 O time da AESESB categoria 2000 joga 
contra a equipe do Santo Antônia  domingo (13) 
no Clube dos Bancários a partir das 8h30min. A 
equipe do AESESB categoria 98 enfrenta o Atléti-
co B às 9h30min também no Clube dos Bancários. 
Na rodada anterior o time da AESESB categoria 
2000 e 98, enfrentou a equipe do Clube Goia-
niense e ganharam, ambas pelo placar de 1 a 0

Copa Ovel de Escolinhas
 O time da AESESB disputou a semifinal da 
Copa Ovel contra o time do Vila Nova, e perdeu 
por 1 a 0 e foi desclassificado do campeonato

Clube 
Diretores Plantonistas
 
 Os diretores Alvaro, Giorlando, José 
Luiz e Ondas vão compor a equipe de planto-
nistas deste final de semana. No feriado de 
terça-feira os Diretores Sinomar, Vailton, Nai-
ton, Aldimar, José Martins Jr. e Divino.Todos 
eles estarão disponíveis para interagir com o 
usuário sobre as instalações e uso do clube.

Corrida da OAB
 
 O maratonista representante do Sindicato 
dos Bancários, Joeilton Gonçalveis de 45 anos foi 
3° colocado da Corrida da OAB. A corrida fez parte 
das comemorações em dos 80 anos da OAB-GO. 

Bradesco Dental
 Os empregados 
do Banco Bradesco S/A e 
seus dependentes contam 
com o atendimento da Clí-
nica Odontológica Sindica-

to dos Bancários, através do Plano Brades-
co Dental. O convênio foi firmado entre o ci-
rurgião-dentista Dr. Marco Aurélio de Melo 
Sales (CRO/GO 7179) e o plano odontológi-
ca da instituição financeira e tem como obje-
tivo atender os bancários na área de clínica 
geral em sua própria casa que é o Sindicato.

Copa Cidade de Goiânia

Confraternização
 Logo após o término da partida decisiva as 
diretorias Social e de Esportes do Sindicato promo-
vem uma bela confraternização entre os atletas de to-
das as equipes que participaram do campeonato. O 
evento, regado a churrasco e bebidas, será realizado 
no bosque do clube. Como no futebol, quem perder 
a festa vai reclamar de si mesmo pela ausência. Por 
isso, não fique de fora, garanta a sua participação.
É o momento para interação entre os atletas e 
organizadores, comemorações, discussões so-
bre lances espetaculares e inusitados, relem-
brar as vitórias e derrotas marcantes dos 35 
jogos disputados. A festa conta com a animação 
do cantor Graucione, com o show  Voz e Teclado. 
Retrospectiva
 O campeonato que começou no dia 27 de agos-
to e teve 8 equipes participantes e uma média de 3,9 
gols por partida foi marcado pela disputa, a troca de 
posições na tabela era constante e a cada rodada um 
novo líder surgia. Como exemplo, citamos o time do 
Mercantil que ficou boa parte do campeonato no topo 
da tabela mais não se classificou para a segunda fase.
 Os times classificados para a segunda fase 
foram o BCN, Boa Vista, Bradesco Tamandaré e 
Prosegur. Na primeira rodada da semifinal a equi-
pe do Boa Vista ganhou de 2 a 1 do Prosegur e o 
BCN empatou em 2 a 2 com o Bradesco Tamandaré.
  O confronto entre Boa Vista e Bradesco Ta-
mandaré na terceira rodada foi emocionante. Os dois 
times entraram em campo com chances de ir a final e 
o time do Bradesco Tamandaré segurava a 2ª posição 
com 1 vitoria, 1 empate, 0 derrota e 3 gols de saldo; 
o Boa Vista, 3° colocado, tinha 1 vitória, 0 empate, 
1 derrota e três gols de saldo. A equipe do Boa Vista 
começou abrindo o placar, mas o Bradesco conseguiu 
empatar e virar. Novamente a equipe do Boa Vista 
empatou em 2 a 2, e o time do Bradesco virou mais 
uma vez. O guerreiro time do Boa Vista não desis-
tiu e conseguiu empatar e virar o jogo em 4 a 3, se 
classificando para a final. O BCN se classificou em 
1° lugar. O time do Prosegur amargava a ultima co-
locação na segunda fase e abandonou a competição
História.
O time do Boa Vista herdou o nome do extinto Ban-
co Boavista que foi incorporado ao Bradesco. O time 
surgiu dos jogadores remanescentes do tradicional 
time do Bradescão, montado na década de 70 e que 
teve o seu nome mudado em 1999 para Boa Vista. O 
jogador Robson Vieira está na equipe desde a funda-
ção do Bradescão e lembra que o time do Boa Vista 
já foi campeão cerca de 6 vezes. No início deste ano 
a equipe conquistou o título de ampeão sete soçaite 

em cima do BCN, que é atual vice.
 A equipe do BCN foi criada em meados de 
2000 com os funcionários do Banco de Crédito Na-
cional (BCN), que também foi incorporado ao Bra-
desco. O nome foi preservado e o time se firmou 
como uma equipe forte, disputando várias finais. 
O time já conquistou cerca de 5 campeonatos.  


