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Banda Mestre Bamba se apresenta no Clube 
dos Bancários

 Com um repertório ec-
lético passando pelo samba, 
pagode, pop rock, MPB e ou-
tros gêneros musicais, a banda 
Mestre Bamba promete fazer 
o domingo, 7, um dia especial 
para os presentes no Clube 

dos Bancários. A banda que é 
formada pelos experientes mú-
sicos Moca, Daniel e Ronaldo 
se apresenta às 12h.
 O show é uma iniciativa 
da administração da SESB jun-
tamente com a diretoria social 

do Sindicato, afim de continu-
ar com a tradição de apresen-
tações de bandas ao vivo no 
clube, compondo um ambiente 
alegre e atrativo à categoria. 

Venha curtir no Clube dos 
Bancários!

À esquerda Daniel, Moca e Ronaldo em seguida Moca se apresentando na bateria

Campeonato Sete Soçaite

Sétima rodada é disputada neste sábado, 6

 As equipes voltam a dis-
putar pelo título de campeão 
bancário de futebol 2013 nes-
te sábado, 6, após o feriado 
prolongado de sexta-feira da 
paixão. As partidas simultâne-
as entre Bradesco Tamandaré 
e Santander, BCN e Bradesco 
Bandeirante abrem a anti pe-
núltima rodada da primeira fase 
às 8h45min.
 Às 10h15min tem Bra-
desco Tamandaré e Santander 
Centro Sul, ainda no mesmo 
horário o Santander enfrenta 
o Bradesco Ribeirinho. O Mer-



cantil folga neste final de sema-
na e volta a jogar no dia 13 pela 
oitava rodada, enfrentando o 
Bradesco Bandeirantes.

Resultados da 6ª rodada
 Mercantil e Santander 
Centro Sul fizeram a partida 
mais acirrada da 6ª rodada e 
neste jogo foram marcados 17 
gols, proporcionando um belo 
espetáculo ao público. Apesar 
do equilíbrio entre as equipes 
o Mercantil conseguiu vencer 

com o placar final de 9 a 8.
 A quantidade de gols 
também foi o destaque da par-
tida entre Bradesco Tamandaré 
e Bradesco T-9, cujo resultado 
foi 5X7. O Santander garantiu 
a 4ª posição na tabela, com 11 
pontos após vencer o Bradesco 
Bandeirantes por 4 a 2. O atu-
al líder BCN goleou o Itaú com 
o placar folgado de 7 a 1, che-
gando aos 12 pontos conquis-
tados em 5 jogos.
 Até o momento foram 

marcados 211 gols, obtendo 
uma média de 8,7 gols por par-
tida. O Mercantil, que ocupa a 
2ª posição na tabela, tem o ata-
que mais positivo da competi-
ção. 
 A equipe marcou 35 gols 
em 6 jogos e tem o artilheiro 
isolado, Brenner, com 14 gols. 
A defesa menos vazada per-
tence ao líder BCN com 13 gols 
sofridos nos 5 jogos disputados 
e que possui o maior saldo de 
gols, 21.

Sexta Copa Ovel
 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) joga neste sábado, 6, 
contra a equipe do Goiás pela 
Copa Ovel. 
 As duas escolinhas dis-
putam nas categorias nascidos 
em 1997, 1999 e 2000. Os jo-
gos começam a partir das 14h 
no Ct. do Goiás.
  No domingo, 7, 
será a vez das categorias nas-
cidos em 2001 e 2002 entra-
rem em campo para enfrentar o 
Bom Pastor. As partidas serão 
disputadas às 9 e 10h no Ct. 
bom pastor.

Rodada anterior
 O time do Clube dos 
Bancários venceu o Projeto 
Crescer por 1 a 0 na categoria 
nascidos em 2000, e empatou 
em 3 a 3 na categoria 99.Já a 
partida contra o Corinthians a 
escolinha venceu com goleada 
de 4 a 1 na categoria nascidos 
em 2001 e por 6 a 0 na 2002.
Copa Cidade de Goiânia
 A categoria nascidos 
em 2000 da AESESB venceu o 
Vasco Sesi por 5 a 4 pela Copa 
Cidade de Goiânia. Já a cate-
goria 2002 goleou o adversário 
por 6 a 0. A categoria 98 perdeu 
de 3 a 1.

Agenda da AESESB

Diretores de Plantão

 Gilmar, Ronaldo, An-
tônio Leite e Ariovaldo for-
mam a equipe de plantonis-
tas deste final de semana 
(sábado, 6, e domingo, 7). 
 O grupo estará a dis-
posição dos presentes afim 
de sanar eventuais dúvidas 
sobre o uso e espaço do 
complexo esportivo além 
de assuntos relacionados a 
sindicalização.


