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Futebol soçaite

Nona rodada será disputada neste sábado, 20
 O Campeonato 
Bancário de Futebol 
Sete Soçaite chega 
à nona rodada. Até o 
momento foram dis-
putados 32 jogos e 
marcados 289 gols, 
totalizando uma mé-
dia de 9,3 por partida.  
Os clássicos entre 
os times do Banco 
Bradesco abrem os 
jogos deste sábado, 
20, quando o Brades-
co Bandeirantes en-
trará em campo para 
enfrentar o Bradesco 
T9 no campo 1 e o Bradesco 
Tamandaré pega o Bradesco 
Ribeirinho. Ambas as partidas 
serão realizadas às 8h45min. 
 BCN, segundo colocado 
na tabela com 15 pontos, joga 
contra o Mercantil que possui 
a mesma pontuação mas tem 
o saldo de gols menor que seu 
adversário. As duas equipes en-
tram em campo às 10h15min. 
Ainda Neste mesmo horário 
tem o líder da competição, San-
tander, contra o penúltimo colo-
cado Santander Centro Sul.

Resultados da oitava rodada
 O Mercantil venceu o 
Bradesco Bandeirantes na ro-
dada anterior com o placar final 
de 3 a 1. O Bradesco Taman-
daré enfrentou o Itaú e ganhou 
com o placar folgado de 5 a 2. 
A equipe do Santander também 
saiu vitorioso da disputa com o 

BCN, goleando-o por 7 a 4. Na 
disputa entre os times do Bra-
desco quem levou a melhor foi 
o Bradesco Ribeirinho, ganhan-
do por 5 a 3 do Bradesco T9.

Atletas expulsos
 Seguindo o regulamento 
da competição, os atletas Ro-
nemar Oliveira (Itaú) e Erick 
José (Bradesco Tamandaré) fo-
ram eliminados do campeonato 
após se envolverem em uma 
briga durante a partida entre os 
dois times. O artigo 32 letra “F” 
do regulamento determina eli-
minação da competição quan-
do:
- consumar agressão física 
a Árbitros e/ ou membros da 
mesa e da D.E (Diretoria de 
Esportes);
- envolver-se em brigas com 
adversários, companheiros, 
torcedores etc;

- acumular seu terceiro cartão 
vermelho sem agravantes na 
competição;
- acumular dois cartões verme-
lhos, sendo um com agravan-
tes;
- Os enquadramentos serão 
feitos automaticamente pela 
D.E. com base em relatórios e 
súmulas, sem direito a contes-
tações.
 O Sindicato, assim como 
a administração do Clube dos 
Bancários, lamentam o ocor-
rido e conclamam os atletas 
participantes do campeonato 
a levarem à campo apenas o 
espírito esportivo, pois as com-
petições esportivas promovi-
das pela entidade sindical têm 
como objetivo o fortalecimento 
da união e do congraçamento 
entre os integrantes da catego-
ria bancária.
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 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) joga em casa neste sá-
bado, 20, a partir das 14h, con-
tra o Inhumas pela Copa Ovel.  
 As duas escolinhas dis-
putam nas categorias nascidos 
em 1997 e 1999. No domingo, 
21, a AESESB categorias 2002 
e 2001 enfrenta o Goiás fora de 

casa a partir das 9h.

Copa Cidade de Goiânia
 As equipes da AESESB 
jogam neste domingo, 21, con-
tra os times da OVEL nas cate-
gorias 2002, 2000 e 1998. Os 
jogos começam a partir das 8h 
no Ct. da OVEL.

Confira os resultados das   
rodadas anteriores:
Copa Ovel
Cat.2000:AESESB6X0Vila Nova
Cat.1999:AESESB1X7Vila Nova
Cat.1997:AESESB2X1Vila Nova
Copa Cidade de Goiânia
Cat.2002:AESESB 7X1 Apcef
Cat.2000:AESESB 0X0 Apcef

Agenda da AESESB
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Bancários realizam II Encontro Interestadual em Itumbiara-GO

 Será realizado nos dias 3 
e 4 de maio na cidade de Itum-
biara, Goiás, o II Encontro In-
terestadual da Federação dos 
Bancários de Goiás e Tocantins. 
 Durante o evento dirigen-
tes sindicais dos dois estados 
discutirão sobre as novas estra-
tégias do movimento sindical e 
de garantia de emprego, isono-
mia, jornada de trabalho, saúde 
e outros assuntos de importância 
da campanha salarial deste ano.
 As sugestões que es-
tão sendo coletadas através de 
visitas dos dirigentes sindicais 
do SEEB-GO aos bancários de 
todo o estado serão levadas ao 
encontro onde será oficializado a 
pauta de reivindicações dos ban-
cários goianos e tocantinenses. 
Participarão do encontro os diri-
gentes dos sindicatos de Goiás, 
Anápolis, Itumbiara, Jataí e do 
Tocantins.

Clube
Diretores de plantão

 A equipe de plantonistas deste final de semana (sábado, 
20, e domingo, 21) será formada pelos diretores Juarez, Alcides 
e Neto. Eles estarão em plena disposição para interagir com os 
presentes afim de sanar eventuais dúvidas sobre o uso e espaço 
do complexo esportivo além de assuntos relacionados a sindica-
lização.


