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Copa Deleon

AESESB disputa três finais neste sábado, 15

Abertas as inscrições para 
Campeonato Bancário Sete 
Soçaite 2013
 O tradicional campeonato 
bancário Sete Soçaite 2013 está com 
as inscrições abertas. A competição 
terá início no mês de janeiro. Poderão 
inscrever bancários sindicalizados e 
seus dependentes, além de mais dois 
atletas que podem ser sócios contri-
buintes ou convidados. 
 Os participantes bancários e 
contribuintes devem estar com suas 
situações regularizadas junto a secre-
taria do sindicato e os convidados pa-
garão o valor de R$ 10,00 (dez reais) 
por partida. 
 Informações pelos telefones 
8408 0578 ou 3205 1727 (Kareca). 
Email clube@bancariosgo.org.br

Atletismo

 O atleta representante do 
Sindicato dos Bancários do Estado de 
Goiás, Joeilton Gonçalves conquistou 
a terceira colocação geral de dupla 
da Meia Maratona de Revezamento 
do Sesc. O trajeto percorrido pelos 
atletas foi de 21km e foi realizada no 
último domingo (09) no Sesc do Fai-
çal Ville em Goiânia.

Clube dos Bancários
 
 A tradição de abrir suas por-
tas também nas sextas-feiras do mês 
de janeiro continua. O clube disponi-
bilizará suas instalações aos usuá-
rios e familiares, visando o conforto 
dos freqüentadores neste período de 
férias escolares.
 

Diretores de plantão

 A equipe de plantonistas 
deste final de semana sábado (15) e 
domingo (16) será formada pelos di-
retores José Martins Junior e Naiton. 
Eles estarão a disposição dos fre-
qüentadores para esclarecer eventu-
ais dúvidas sobre o uso e espaço do 
complexo esportivo.

 A Escolinha de Fute-
bol do Clube dos Bancários 
(AESESB) disputará o título de 
campeã da Copa Deleon em 
três categorias. As equipes jo-
gam as finalíssimas neste sá-
bado (15), contra o Atlético PRF 
a partir das 8h. 
 As duas escolinhas se 
classificaram para a final em 
três categorias, nascidos em 
1998, 2000 e 2002. As partidas 
serão disputadas no campo de 
treinamento do Atlético PRF. 
 O time da AESESB, ca-
tegoria 2002, conquistou a vaga 
após vencer o Atlético em uma 
partida disputadíssima, onde o 
placar final terminou em 1 a 1 
no tempo normal. A disputa foi decidi-
da nos pênaltis e o time da AESESB 
levou a melhor ganhando por 5 a 4 e 
garantiu sua vaga na final. 
 Na categoria nascidos em 
2000 o time do Clube dos Bancários 
mostrou superioridade e venceu fácil 
por 3 a 0 e está na final.  A categoria 
98 não fez diferente, conquistou sua 
vaga ganhando por 2 a 0.
 A reportagem do Notícias da 
SESB ouviu o professor da AESESB, 

Kareca, que afirmou que seu time 
está preparado para a disputa. “ O 
time está entrosado e confiante, trei-
namos pênaltis a garotada está pron-
ta para a final” disse. 
 As duas escolas não se en-
frentaram durante o torneio, mas as 
vitórias conquistas pelas equipes até 
aqui mostram o alto nível competitivi-
dade e as merecidas vagas. 
 Kareca salienta que será di-
fícil, mas que a AESESB tem real 

chances de conquistar os títulos. “Os 
times adversários são fortes mas nos-
sas equipes estão preparadas, inclu-
sive a categoria 2002 está invicta na 
competição” diz. 
 Ele afirma ainda que a pre-
sença da torcida é imprescindível, “ 
o incentivo da torcida ajuda os garo-
tos, nós contamos com a presença 
dos pais e da categoria bancária para 
torcer e nos ajudar a conquistar estes 
títulos.” 



 O time do Bra-
desco Tamandaré 
conquistou no último 
sábado,1, o título de 
campeão bancário de 
futebol Nove Soçai-
te 2012 ao ganhar do 
Santander por  5 a 3 na 
partida final. A equipe 
foi campeã invicta do 
campeonato promovi-
do pelo Sindicato dos 
Bancários de Goiás.
 Logo nos primei-
ros minutos do primei-
ro tempo o Bradesco 
mostrou superioridade 
e marcou o primeiro 
gol na cobrança do es-
canteio, quando Tafael 
de perna direita empurrou 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 

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.


