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ESTADO DE GOIÁS

Campeonato Bancário de Futebol Nove Soçaite 2013

Disputa pela liderança segue acirrada

 A competição chega a 
quarta rodada neste sábado, 
31, e a disputa pela  ponta da 
tabela continua acirrada. Atu-
almente o Santander ocupa a 
primeira colocação com 9 pon-
tos. Com um ponto a menos o 
Bradesco Bandeirante ocupa 
a segunda colocação, seguido 
do Bradesco T9 com 7 pontos, 
que não joga nesta rodada.
 Mercantil e BCN fazem 
a partida de abertura da quar-
ta rodada às 8h30min. O BCN 
ainda não venceu e amarga a 
lanterna da competição. Quem 
também está em uma posição 
desconfortável no campeonato 
é o Bradesco Mix que tem duas 
derrotas em dois jogos e pega o 
Bradesco Bandeirante às 10h. 
E fechando a rodada, o líder 
Santander joga contra o Bra-
desco Ribeirinho às 11h20min.

Rodada anterior
 A terceira rodada dispu-

tada no sábado, 24, teve como 
destaque a quantidade de gols. 
No total foram marcados 22, 
proporcionando um belo espe-
táculo ao público. A maior gole-
ada foi aplicada pelo Bradesco 
T9 ao vencer o Bradesco Mix 
por 8 a 2. Em outra disputa en-

tre os times do Bradesco quem 
levou a melhor foi o Bradesco 
Bandeirante que venceu por 4 
a 1 o Bradesco Ribeirinho. O 
Santander garantiu a terceira 
vitória na competição ao ven-
cer o Mercantil com o placar 
folgado de 5 a 2.

AESESB na Copa Goiás

 A Escolinha de Futebol do Clube dos 
Bancários (AESESB) estréia na Copa Goi-
ás nesta sexta-feira, 30, contra a escolinha 
Ovel na categoria Sub 17 às 15h30min no 
Ct. Ovel. 
	 A	 equipe	 da	 AESESB	 segue	 firme	
com seus treinamentos visando a Copa Re-
velação, Copa Ovel e Cidade de Goiânia 
que iniciam no mês de setembro.

Foto arquivo



Jogos regionais do Centro-Oeste da Caixa
 O diretor do Sindica-
to, Plínio Ce zar de Almeida, 
53,  conquistou o primeiro 
lugar na corrida “rústica” de 
6km em sua faixa etária. Na 
classificação	geral	 o	mara-
tonista	 ficou	 em	 segundo	
lugar. 
 A competição contou 
com atletas do estado de 
Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Tocantins e 
Distrito Federal. Plínio foi 
homenageado com meda-
lha entregue pela presiden-
te da APCEF/GO, Vera Lú-
cia Leão e pelo Presidente 
da Fenae, Pedro Eugênio 
(foto).

Diretores de Plantão

 Eurípides, Gomes, Enio, Marcélio e José Martins Júnior formam a equipe de plantonistas 
deste	final	de	semana	(sábado,	30	e	domingo	31)	no	Clube	dos	Bancários.	
	 Todos	eles	estarão	em	plena	disposição	dos	presentes	afim	de	sanar	eventuais	dúvidas	
relacionadas ao uso e espaço do complexo esportivo além de assuntos relacionados a campanha 
salarial 2013 e a sindicalização.

 A Banda de K, conheci-
da e elogiada pelos freqüenta-
dores do clube, se apresenta 
neste domingo às 12h. 
 Entoando o velho e bom 
samba assim como pagode, 
axé dentre outros gêneros mu-
sicais e contando com um re-
pertório amplo a banda prome-
te animar o domingo da galera. 
Venha se divertir com sua fa-
mília no Clube dos Bancários, 
Av. Planície  - Conjunto Itatiaia 
- Goiânia/GO.

Domingo show no Clube dos Bancários


