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Campeonato Bancário 7 Soçaite

Goleadas marcaram a primeira rodada
 A chuva de gols foi o 
destaque da primeira rodada 
do Campeonato Bancário 7 
Soçaite 2013, no total foram 
marcados 42 gols. A equipe do 
Bradesco T9 abriu a rodada go-
leando o Santander por 9 a 3. 
O BCN não fez diferente, e ga-
nhou do Santander Centro Sul 
com o placar final de 9 a 4. Ro-
gério Steves do BCN marcou 4 
vezes e é o atual artilheiro.
 Os gols continuaram 
no jogos que começaram às 
10h15min. No clássico entre 
os times do Banco Bradesco, 
quem levou a melhor foi equipe 
do Bradesco Bandeirantes, que 
marcou 6 gols na vitória por 6 a 
2 contra o Bradesco Ribeirinho. 
A maior goleada ficou por conta 
do Mercantil ao vencer o time 
do Itaú por 9 a 0.
Segunda rodada acontece 
neste sábado, 23
 Bradesco Ribeirinho 
versus BCN no campo 1, e  
Santander Centro Sul contra 
Itaú no campo 2, abrem a se-
gunda rodada desde sábado às 
8h45min. A equipe do Brades-
co Tamandaré estréia na com-
petição ás 10h15min no campo 
1, onde jogará contra o time do 
Bradesco Bandeirantes. 
 Ainda no mesmo horário 
tem Santander versus Mercantil 
no campo 2. Bradesco T9 folga 
neste final de semana e volta a 
jogar no dia 02 de março contra 
o Mercantil pela 3ª rodada.

Amistosos da AESESB
 O time da Escolinha de 
Futebol do Clube dos Bancá-
rios (AESESB), joga amistoso 
neste sábado, 23, contra o Vas-
co.
 As duas equipes se en-

frentam nas categorias nasci-
dos em 1998, 2000 e 2002, a 
partida será disputada no Clu-
be dos Bancários, Conjunto 
Itatiaia - Goiânia. Os jogos visa 
a preparação da equipe para a 
Copa Ovel que começa no mês 
de março.

Diretores de Plantão
 
 A equipe de plantonis-
tas deste final de semana sá-
bado, 23, e domingo, 24, será 
formada pelos diretores José 
Américo e Nilson. Eles esta-
rão a disposição dos presen-
tes para esclarecer eventuais 
dúvidas sobre o uso e espaço 
do complexo esportivo, além 
de assuntos relacionados a 
sindicalização.

Banda Zepplin se apresen-
ta neste domingo

 
A animação  deste domingo, 
24 será por conta da Banda 
Zepplin que se apresenta no 
salão de festa do Clube a par-
tir das 12h. 
 Entoando músicas já 
consagradas e sucessos atu-
ais do samba, pagode e axé o 
grupo promete agitar a galera. 

Venha e confira!
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