
Goiânia, 22 de agosto de 2013

SINDICATO dos BANCÁRIOS
ESTADO DE GOIÁS

Futebol
Equipes disputam terceira rodada neste sábado, 24

 Bradesco Ribeirinho e Bradesco Ban-
deirantes abrem a terceira rodada do Cam-
peonato Bancário de Futebol Nove Soçaite 
2013. As duas equipes entram em campo 
às 8h30min, quando o Bradesco Ribeirinho 
busca a vitória para subir na tabela, pois 
atualmente o time ocupa a 5ª colocação. Já 
o Bradesco Bandeirante, que é o segundo 
colocado atrás do Santander, pode chegar à 
liderança.
 O líder Santander pega o Mercantil 
às 10h, ele que até o momento tem a me-
lhor campanha da competição, lidera com 6 
pontos, possui o ataque mais positivo (13), 
o maior saldo de gols e o artilheiro da com-
petição, Mauro, com 6 gols. O Mercantil es-
treou na segunda rodada, portanto tem um 
jogo a menos que seu adversário e ocupa a 

quarta posição com 3 pon-
tos.
 Fechando a terceira 
rodada, às 11h20min, tem 

Bradesco T9 e Bradesco Mix 
que amarga a penúltima colo-
cação. O time da T9 está em 
terceiro na tabela com dois jo-
gos e dois empates, somando 
4 pontos ganhos. O lanterna 
BCN folga nesta rodada.

Resultados da segunda rodada

 A partida destaque da 
rodada anterior ficou por conta 
da disputa entre BCN e San-
tander. O time do Santander 
venceu por goleada seu adver-
sário, obtendo um placar folga-
do de 7 a 1. O Mercantil jogou 
contra o Bradesco Ribeirinho e 
também venceu pelo placar de 
2 a 0. O Bradesco T9 empatou 
com o Bradesco Bandeirante 
em 4 a 4.

Escolinha de Futebol do Clube dos Bancários

 A equipe da AESESB 
realizou amistoso contra o Vila 
Nova no dia, 17, (sábado) nas 
categorias 1997,1999, 2000, 
2002 e 2005. A escolinha tam-

bém jogou contra o Atlético Pit 
Clube no dia 18, (domingo) nas 
categorias 2002,1999 e 1997. 
 Os jogos fizeram parte 
da preparação para as compe-

tições no segundo semestre, a 
exemplo da Copa Cidade de 
Goiânia que inicia no próximo 
dia 29. 

Confira os resultados:

Jogos realizados no sábado, 17
Cat. 1997 AESESB 02 X 00 Vila Nova
Cat. 1999 AESESB 01 X 00 Vila Nova
Cat. 2000 AESESB 04 X 00 Vila Nova
Cat. 2002 AESESB 01 X 00 Vila Nova
Cat. 2005 AESESB 00 X 01 Vila Nova

Jogos realizados no domingo, 18
Cat. 2002  AESESB 01 X 00 Atlético Pit Clube
Cat. 1999  AESESB 02 X 00 Atlético Pit Clube
Cat. 1997  AESESB 04 X 01 Atlético Pit Clube



 A apresentação do artis-
ta ‘Graucione e teclado’, antes 
anunciado para o final de se-
mana passado, não se realizou 
em razão do tempo ruim na-
quela data. Em função disso o 
show foi transferido e acontece 
neste domingo, 25, a partir das 
12 horas e tem como destaque 
o forró. 
 Mas além deste gêne-
ro o repertório do artista conta 
com estilos musicais para todos 
os gostos, a exemplo de MPB, 
axé, pagode e samba. O espe-
táculo sempre atrai número ex-
pressivo de público e o cantor 
promete animar os presentes 

trazendo todos à pista de dan-
ça. Venha se divertir com sua 

família no Clube dos Bancários 
e confira mais essa atração de 
final de semana.

Atletismo
 O Atle-
ta representante 
do Sindicato dos 
Bancários no Es-
tado de Goiás, 
Joeílton Gonçal-
ves, conquistou a 
terceira colocação 
na categoria de 40 
a 49 anos da cor-
rida "Goiânia Cor-
rendo pela Paz", 
realizada no últi-
mo dia 18. Houve 
premiações em di-
nheiro para o per-
curso de 10 km, 
além de troféus 
para as faixas etárias. Para os 5 km, foram distribuídos somente 
troféus.  A Praça Cívica foi palco das largadas e chegadas das 
provas.

Diretores de plantão

 
 A equipe de planto-
nistas deste final de se-
mana (sábado, 24, e do-
mingo, 25) será formada 
pelos diretores Juarez An-
tônio, Alcides Maria da luz 
e José Lopes Neto. 
 Eles estarão em ple-
na disposição para intera-
gir com os presentes a fim 
de sanar eventuais dúvi-
das sobre o uso e espaço 
do complexo esportivo, 
além de assuntos relacio-
nados a sindicalização.


