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Campeonato Bancário Nove Soçaite 2012

Bradesco Tamandaré é campeão invicto
 O time do Bradesco Ta-
mandaré conquistou no último 
sábado,1, o título de campeão 
bancário de futebol Nove So-
çaite 2012 ao ganhar do San-
tander por  5 a 3 na partida fi-
nal. A equipe foi campeã invicta 
do campeonato promovido pelo 
Sindicato dos Bancários de 
Goiás.
 Logo nos primeiros mi-
nutos do primeiro tempo o Bra-
desco mostrou superioridade 
e marcou o primeiro gol na co-
brança do escanteio, quando 
Tafael de perna direita empur-
rou para o fundo das redes. 
 O Santander sentiu o 
gol e não conseguia se acertar 
dentro de campo, dando espa-
ço para o time adversário que 
ficou a maior parte do tempo 
com a posse de bola e criando 
mais possibilidades de ampliar 
o marcador. 
 Atacando bem mais e 
conseguindo neutralizar os 
contra-ataques do Santander, 
o Bradesco chegou ao segun-
do gol, novamente com Tafael 
aproveitando a falha dos za-
gueiros dominando a bola den-
tro da área e batendo firme no 

canto esquerdo. A equipe ainda 
teve cinco chances reais de 
gols, mas o goleiro Rafael do 
Santander salvou sua equipe 
fazendo lindas defesas.
 No segundo tempo o 
Santander reagiu e começou 
tocando mais a bola e chegan-
do mais ao ataque tendo boas 
chances de marcar. Mas o Bra-
desco aproveitou melhor o mo-
mento e em um contra-ataque 
marcou o terceiro gol. O time 
do Santander não se abalou, 
impôs o ritmo e conseguiu mar-
car o primeiro gol na cobrança 
de falta cruzada para dentro da 

área e Wesley cabece-
ando sem chance para 
o goleiro.
 O Santander 
cresceu e manteve re-
ação positiva que re-
sultou no segundo gol 
em um ataque rápido 
pela lateral esquerda. 
Mas o Bradesco confir-
mou a bela campanha 

durante a competição e mar-
cou o quarto e o quinto gols. 
O Santander ainda conseguiu 
duas boas chances de marcar 
e nos últimos minutos conse-
guiu diminuir o placar fazendo 
o terceiro gol. Assim o Brades-
co Tamandaré conquistou o tí-
tulo de campeão bancário de 
futebol nove soçaite 2012.
Premiação
 Os troféus e medalhas 
levam o nome de Ismar Vieira 
Lucas.  O de segundo colocado 
foi entregue ao Santander pelo 
diretor Luiz Antônio Bandeira. 
O time campeão recebeu o tro-
féu das mãos de Gilmar Vieira, 
irmão do homenageado Ismar 
Vieira Lucas. 
 O presidente do Sindi-
cato dos Bancários de Goiás, 
Sergio Luiz da Costa, este-
ve presente e parabenizou os 
atletas e incentivou a prática do 
esporte, lembrando que o clu-
be e sua diretoria está de bra-
ços abertos para recebê-los, “A 
categoria bancária pode contar 



com o apoio do sindi-
cato para a realização 
de eventos esportivos 
objetivando interação 
da categoria.”   
 O troféu de go-
leiro menos vazado foi 
entregue pelo diretor 
Vaílton José da Silva  
ao atleta Adhan, do 
Bradesco Tamandaré. 
O troféu de artilheiro fi-
cou com Juan também 
do Bradesco Tamanda-
ré, que recebeu a pre-
miação pelas mãos do 
diretor Alcides da Luz.
Comemoração e fo-
tografias
 A confraterniza-
ção foi promovida pelas dire-
torias social e de esportes em 
clima de descontração, oportu-
nidade em que os participantes 
e organizadores puderam co-
memorar as conquistas e inte-

ragir com os amigos e familia-
res. A comemoração foi regada 
com churrasco e bebidas.
 Os melhores momentos 
da final estão registrados em 
fotos disponibilizadas no site 

do Sindicato (www.bancariogo.
org.br) e nas nossas páginas 
no facebook (www.facebook.
com/bancariosgo e www.face-
book.com/sindicatodosbanca-
riosdegoias).

Agenda da AESESB

Copa Cidade de Goiânia

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB), categoria nascidos em 
2001, joga neste sábado (8) às 
17h pela semi-final da Copa Ci-
dade de Goiânia. A partida será 
disputada contra a equipe do 
Atlético Dergo no Ct. da Polícia 
Federal. 

Copa Deleon

 As semi-finais da Copa  
Deleon serão disputadas nesta 

Abertas as inscrições para Campeonato 
Bancário Sete Soçaite 2013
 O tradicional campeona-
to bancário Sete Soçaite 2013 
está com as inscrições abertas. 
A competição terá início no mês 
de janeiro. 
 Poderão inscrever ban-
cários sindicalizados e seus de-
pendentes, além de mais dois 
atletas que podem ser sócios 
contribuintes ou convidados. 
 Os participantes bancá-
rios e contribuintes devem estar 
com suas situações regulariza-
das junto a secretaria do sindi-
cato e os convidados pagarão 
o valor de R$ 10,00 (dez reais) 
por partida.
 Os bancários sindica-
lizados em quaisquer dos sin-
dicatos de bancários em Goiás 
podem participar do campeo-
nato, desde que comprovem 
essa condição sempre que so-

licitado pelo Departamento de 
Esportes. A equipe deve conter 
no máximo 14 (quatorze) e no 
mínimo  (10) atletas. 

segunda-feira (10) às 14h20min. 
A equipe da AESESB enfrenta 
o Atlético Polícia Federal em 
casa. Os dois times jogam nas 
categorias nascidos em 1998, 
2000 e 2002. Venha torcer pe-
los garotos para que possam 
conquistar estes árduos objeti-
vos de ser campeões de duas 
competições tão importantes.

CLUBE
Plantonistas
 
 A equipe de plantonista 
deste sábado (8) e domingo 
(9) será formada pelos dire-
tores Álvaro, Giorlando, José 
Antônio e Ondas. 
 O grupo estará a dis-
posição para interagir com os 
presentes afim de solucionar 
eventuais dúvidas sobre o uso 
do complexo esportivo. Além 
de assuntos relacionados a 
sindicalização.


