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Folia

Tradicional Grito de Carnaval é no próximo dia, 
23, domingo
 O tradicional Grito de 
Carnaval, como de costume 
acontece no final de semana 
que antecede o carnaval, numa 
prévia da folia. O “grito” acon-
tecerá no Clube dos Bancários 
(Conjunto Itatiaia, Goiânia) no 
dia 23 de fevereiro, domingo. 
As festividades começam a 
partir das 12h30min. 
 A “folia” acontece todos 
os anos no salão de festa com 
muita música em um ambiente 
alegre, seguro e familiar. Venha 

festejar  a chegada do carna-
val!
Mais três dias de festas
 As festividades continu-
arão no domingo, 2 de março, e 
na terça de carnaval. E a exem-
plo dos anos anteriores o Clube 

promoverá a ressaca de carna-
val que acontece no primeiro 
final de semana após o feriado, 
visando dar oportunidade para 
aqueles que viajaram no feria-
do prolongado de se divertirem 
com a categoria bancária.

Futebol dos Bancários

Quarta rodada será disputada neste sábado, 15
 Três partidas serão dis-
putadas neste sábado, 15, pela 
quarta rodada do Campeonato 
Bancário de Futebol Sete So-
çaite no Clube dos Bancários. 
Abrindo os jogos às 9h15min 

tem Itautec e Santander, e a 
equipe do Bradesco T9 joga 
contra o BCN às 9h45min. 
 Fechando os jogos des-
te final de semana tem Itaú 
contra o Bradesco Garavelo. 

Os jogadores Rogério Dutra 
(Santander) e Danilo Luz (Bra-
desco Garavelo) estão suspen-
sos e não jogam nesta rodada.
Resultados da rodada anterior
 O destaque da tercei-
ra rodada da competição foi a 
equipe do BCN, o time fez boni-
to, foi eficiente tanto na defesa 
quanto no ataque o que resul-
tou na goleada de 10 a 0 sobre 
o Itautec. 
 O Bradesco Garavelo 
garantiu a segunda posição na 
tabela ao vencer o Santander 
por 3 a 0 e o Mercantil chegou 
aos 8 pontos após a vitória por 
4 a 3 sobre o Itaú e lidera a 
competição.Foto: arquivo



Com 100% de aproveitamento em amistosos, 
AESESB goleia adversário

 A Escolinha de Fute-
bol do Clube dos Bancários 
(AESESB) segue com a pre-
paração para as competições 
deste ano. No sábado, 8, a es-
colinha realizou amistoso con-
tra o Vasco Sesi nas categorias 
2001/2002 e 1999/2000. 
 O time do Clube dos 
Bancários aproveitou a vanta-
gem de jogar em casa e não 
deu brechas para os visitantes, 
saindo com a vitoria nos dois 
jogos. Três a zero foi o placar 
final da partida entre as catego-
rias 01/02. E as categorias nas-
cidos em 1999 e 2000 venceu 
por 2 a 0.
 No domingo, 9, as equi-
pes da AESESB disputaram o 
amistoso contra o Atlético Gua-
nabara, nas categorias nas-
cidos em 1997, 2000, 2002 e 

2004. Contando com a ajuda 
dos torcedores a Escolinha do 
Clube dos Bancários sai invicta 
de todas as partidas e com di-
reito a goleadas. A maior delas 
foi aplicada pela categoria 2002 
que trancou a zaga e fez boni-
to lá na frente vencendo por 5 
a 0. A categoria 2000 também 

conseguiu a vitória com placar 
folgado, marcando três vezes 
na vitória por 3 a 0. 
 Cauã, jogador da cate-
goria 2004, mostrou muita ha-
bilidade e inteligência em suas 
jogadas se destacando na par-
tida, além disso foi o autor do 
gol que deu a vitória por 2 a 1 
à equipe da AESESB. Fechan-
do a seqüência de vitórias tem 
a categoria 1997 que venceu o 
adversário por 1 a 0. 
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Domingo com pagode

 O Clube dos Bancários 
promove neste domingo, 16, 
partir das 12h, o domingo com 
pagode. A atração deste dia é o 
grupo ‘É noís que tah’ que pro-
mete agitar a galera com muito 
pagode, entoando os sucessos 
já consagrados e os atuais. 
 A apresentação vai con-

tar com a participação especial 
do Rodolfo do Cavaco que do-
mina o instrumento com muita 
habilidade passando por vários 
gêneros musicais e promoven-
do um verdadeiro espetáculo. 
Traga a família para conferir 
mais essa atração no Clube 
dos Bancários.

Diretores de Plantão

 José Américo e Nil-
so forma a equipe de 
plantonistas deste final de 
semana (sábado, 15 e do-
mingo, 16). 
 Eles estarão em ple-
na disposição para intera-
gir com os presentes afim 
de sanar eventuais duvi-
das sobre o uso e espa-
ço do complexo esportivo 
além de assuntos relacio-
nados a sindicalização.
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