
Goiânia, 03 de abril de 2014

Segundo turno

Equipes disputam segunda rodada neste sábado, 05

 O Campeonato Bancário 
de Futebol Sete Soçaite está na 
segunda fase, onde todos os ti-
mes se enfrentam em jogos de 
ida e volta. Neste sábado, 05, 
as equipes disputam a segun-
da rodada a partir das 9h15min 
quando o Santander entrará 
em campo contra o Mercantil. 
E às 10h15min será a vez do 
BCN enfrentar o Bradesco T9.
 A primeira rodada desta 
fase foi disputada no último sá-
bado, 29, e o Bradesco T9 es-
treou muito bem goleando por 
5 a 0 o Santander. Na disputa 
entre BCN e Mercantil os gols 
saíram, mas a disputa foi acir-
rada, e quem levou a melhor foi 
a equipe do Mercantil que ven-
ceu por 4 a 3.
 Até o momento o Bra-
desco T9 possui o ataque mais 
positivo da competição com 

50 gols marcados, já a defe-
sa menos vazada pertence ao 
Mercantil que sofreu apenas 
23 gols. A artilharia da compe-
tição - até o fechamento desta 
edição - está divida entre Ta-

fael (Bradesco T9) e Douglas 
(BCN) ambos com 18 gols mar-
cados. A média de gols por jogo 
na competição é de 9,1, uma 
atração a parte para o público. 
Venha prestigiar e torcer pelo 
seu time!

Escolinha de Futebol do Clube dos Bancários
Copa Revelação
 No sábado, 05, a Esco-
linha de Futebol do Clube dos 
Bancários (AESESB) joga con-
tra a equipe de Bonfinópolis. As 
duas escolinhas disputam nas 
categorias nascidos em 1998 e 
2000. Os jogos serão disputa-
dos no Estádio Bonfinópolis a 
partir das 9h. 
 Na rodada anterior a 
equipe da AESESB enfrentou 
o Vila Nova Sede e saiu invic-

ta do confronto. Na categoria 
nascidos em 1998 a escolinha 
venceu por 1 a 0 e os nascidos 
em 2000 não fez feio ganhando 
por 3 a 2.

Copa Ovel
 Nesta sexta-feira, 04, 
a AESESB joga contra o Vila 
Nova São Carlos nas catego-
rias nascidos em 2002 e 2004. 
Os jogos serão disputados 
no Ct. São Carlos a partir das 

14h30min. Na rodada anterior 
da competição a equipe da AE-
SESB enfrentou o Goiás Es-
porte Clube e empatou em 1 a 
1 na categoria 2004 e perdeu 
por 2 a 0 na categoria 2002.

Campeonato Goiano Sub 17
 A equipe da AESESB 
joga neste sábado, 05, às 
15h30min no Ct. Aníbal Batis-
ta de Toledo em aparecida de 
Goiânia contra a Aparecidense.



O show ‘Glaucione e Teclado’ está de volta no Clube dos Bancários

 Atendendo a pedidos 
dos freqüentadores, o show 
‘Glaucione e teclado’ volta a ser 
apresentado no Clube dos Ban-
cários. A apresentação será 
neste domingo,06,  às 12h. 
 Entoando sucessos do 
Forró com ritmos dançantes 

o cantor promete fazer do do-
mingo um dia especial. Além 
deste gênero musical o artista 
também apresenta a tradicional 

MPB. Não percam, traga a fa-
mília, convide os amigos e ve-
nha curtir mais essa atração no 
Clube dos Bancários.

Plantão no Clube
 Afim de proporcionar 
mais informações sobre o 
complexo esportivo e o mo-
vimento sindical, além claro 
da receptividade para com os 
freqüentadores, a coordena-
ção do Clube dos Bancários 
disponibiliza equipes forma-
das por diretores do SEEB-
-GO todos os finais de sema-
nas e feriados. 
 Neste sábado, 05 e 
domingo, 06, o grupo será 
formado por Juarez, Alcides e 
Neto. Dúvidas, sugestões ou 
reclamações podem ser diri-
gidas à eles. 

Clube dos Bancários
Associados tem direito à dois convidados por dia

 Cada associado pode 
adentrar ao clube com até 
dois convidados por dia sem 
a cobrança pelos ingressos. É 
importante que a carteira so-
cial do Sindicato esteja sem-
pre atualizada. A nova carteira 
pode ser emitida na secretária 
do Sindicato de segunda à sex-

ta-feira. Mais informações de 
como proceder na atualização 
ligue 62 3216 6500.  
 A partir do dia 05 de abril 
o valor da entrada no comple-
xo esportivo passa a ser R$ 
15,00 para acesso às piscinas, 
campos de futebol, quadra po-
liesportiva e bosque. O passa-

porte no valor de R$ 20,00 dará 
acesso a todos os ambientes 
do clube, inclusive saunas.


