
Goiânia, 11 de abril de 2014

Campeonato Bancário de Futebol

Competição segue disputadíssima

 A disputa da segunda 
etapa do Campeonato Bancá-
rio de Futebol Sete Soçaite se-
gue acirrada. Os quatro times 
entram em campo neste sába-
do, 12, quando será disputada 
a terceira rodada. Às 9h15min 
o Santander joga contra o BCN 
e às 10h15min o atual líder 
Bradesco T9 pega o Mercantil. 
Os atletas Danilo Amaro (BCN) 
e Odivair Junior (Bradesco T9) 
estão suspensos e não jogam.
 Na rodada anterior o 
Bradesco T9 empatou em 1 a 
1 com o BCN, o que não tirou a 
liderança da equipe que possui 
5 pontos ganhos até o momen-
to. O Santander chegou aos 3 
pontos após vencer o Mercantil 
por 5 a 2. A equipe do Bradesco 
T9 segue com o ataque mais 
positivo (51gols) enquanto o 
Mercantil possui a defesa me-
nos vazada com 28 gols sofri-
dos.

AESESB

Copa Revelação

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) joga neste sábado em 
casa contra  a Escola Brasil nas 
categorias nascidos em 2000 e 
1998 a partir das 9h. Na última 
rodada a equipe da AESESB 
jogou contra o Bonfinopolis e 
venceu na casa do adversário 
por 2 a 0 na categoria 2000. Já 
a categoria nascidos em 1998 
não foi feliz e perdeu por 2 a 0. 
Copa Ovel

 No domingo a equipe 
da AESESB enfrenta o Corin-
thians Anápolis pela Copa Ovel 
no Clube dos Bancários a partir 
das 9h,  nas categorias nas-

cidos em 2004 e 2002. Na ro-
dada anterior a categoria 2004 
venceu o Vila Nova São Carlos 
por 2 a 0 e na categoria 2002 e 
o Vila levou a melhor vencendo 
por 3 a 0.
Campeonato Goiano sub 17

 A escolinha do Clube 
dos Bancários empatou em 2 a 
2 contra a equipe do Goianésia 
Esporte Clube no último dia 8. 
O empate foi visto pelo profes-
sor Kareca como um resultado 
positivo “tendo em vista que o 
adversário é uma equipe forte, 
muito bem preparada com vá-
rios jogadores experientes em 
competições oficiais inclusive 
com passagens na equipe pro-
fissional. O empate veio com 
gostinho de vitória”, afirma o 
professor.
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Clube dos Bancários
Show ao vivo com a banda Nossa Pegada

 A administração do 
Clube dos Bancários tem 
por tradição oferecer todos 
os domingos atrações musi-
cais aos freqüentadores do 
complexo esportivo, e neste 
domingo não será diferente. 
 A banda Nossa Pega-
da se apresenta no Clube, a 

 Diretores de plantão no 
Clube

 Eurípedes, Enio e 
Marcélio formam a equipe 
de plantonistas deste final 
de semana (sábado, 12 e 
domingo, 13). A fim de sa-
nar eventuais dúvidas dos 
presentes a equipe estará à 
disposição. 
 Dúvidas sobre o uso 
e espaço do complexo es-
portivo e sobre o movimento 
sindical podem ser esclare-
cidas pelos diretores.
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partir das 12h, e os músicos 
prometem não deixar ninguém 
parado entoando os atuais su-
cessos do pagode, axé, sam-
ba e claro as canções já con-
sagradas do gênero musical. 
Venha curtir mais essa atração 
no Clube e traga sua família.

Controle do Tabagismo em Ambientes de 
Trabalho

 A Sub-
-coordenação de 
Prevenção de Ta-
bagismo em Am-
biente Empresarial 
promoveu ontem, 
10, no auditório 

João Bênnio - Casa da Indús-
tria - o Curso para implantação 
do Programa de Tabagismo 
nos Ambientes de Trabalho. 
 O Diretor de Saúde e 
Condições do Trabalho do SE-

EB-GO, Ivanilson Batista Luz, 
participou do curso que teve 
como objetivo capacitar pesso-
as a fim de contribuir para me-
lhorar a qualidade de vida dos 
trabalhadores, eliminar a polui-

ção tabagística no ambiente de 
trabalho e reduzir o número de 
fumantes. 
 O curso contou a par-
ticipação vários palestrantes 
especialistas na área, além de 
entidades sindicais, conselhos 
ligados à área da saúde e de 
empresas de diversos segmen-
tos. A capacitação foi de ampla 
importância para a atuação 
tanto na prevenção dos danos 
causados pelo tabagismo pas-
sivo, quanto apoiar e oferecer 
o tratamento aos fumantes.


