
Goiânia, 06 de junho de 2013
Festa junina

Arraiá dos bancários começa nesta sexta-feira, 7

 Convidamos todos os 
bancários para participarem ati-
vamente da tradicional festa juni-
na da categoria bancária goiana. 
Serão três dias (sexta, sábado e 
domingo) de mostra de grupos de 
quadrilhas juninas de vários esta-
dos brasileiros. É o final de sema-
na inteiro de arraiá no Clube dos 
Bancários!
 A festa junina será realiza-
da pela Empresa Junina Caipirada 
Capim Canela, parceira importan-

te da nossa entidade sindical, que 
este ano comemora 33 anos de 
existência e trabalho profícuo.
 O Arraiá dos Bancários 
2013 contará com a Vila Caipira, 
onde os presentes poderão se de-
liciar com comidas típicas durante 
os três dias. O acesso ao clube 
será gratuito para os associados 
e seus dependentes, mediante a 
apresentação da carteira do sindi-
cato na portaria do complexo po-
liesportivo.

Programação
 
 Sexta-feira, 7: a festança 
começa às 20h, com a entrega 
da chave que simboliza o início 
dos três dias de festas. Imediata-
mente terão as apresentações da 
mostra nacional dos grupos cul-
turais de quadrilheiros de vários 
estados brasileiros.   
 Sábado, 8: a festa de São 
João continua aminada a partir 
das 20 horas. Além da mostra 
de grupos de outros estados terá 
também o show ao vivo com a 
dupla Fred & Wilson que promete 
fazer todos dançarem e se divertir 
ao som do velho e bom forró.
 Domingo, 9:  as festivi-
dades começam às 12horas com 
apresentações de culturas popu-
lares como catira, congada e folia 
de reis. Das 16 às 18h acontece o 
2º concurso estadual para eleição 
da rainha junina 2013 que repre-
sentará o Estado de Goiás na ci-
dade de Palmas (TO) na compe-
tição nacional. A amostra nacional 
de quadrilhas continua após o 
desfile.Foto arquivo



Futebol Sete Soçaite 2013

BCN e Bradesco T9 disputam título
 A partida que decidirá o 
campeão bancário de futebol  
soçaite 2013 será disputado 
entre os times do BCN e Bra-
desco T9 neste sábado, 8, às 
9h30min, no Clube dos Bancá-
rios ( Conjunto Itatiaia, Goiâ-
nia). 
 O BCN chegou a final 
com nove vitórias e duas derro-
tas, tem a defesa menos vaza-
da, 26, e o maior saldo de gols, 
35. Já a equipe do Bradesco T9 
conquistou a vaga com oito vi-
tórias e quatro derrotas.
 É deles o ataque mais 
positivo da competição, 80 gols 
marcados, além do artilheiro da 
competição, Tafael, que até o 
momento marcou 32 vezes. 
 A equipe do ‘Notícias da 
Sesb’ ouviu o jogador Hélio, do 
Bradesco T9, ele argumenta 
que seu time está confiante e 
focado para a final. “Nosso time 
é sólido, mantivemos a base da 
equipe que venceu o campeo-
nato nove soçaite do ano pas-
sado”. Disse ainda que o time 
conta com o apoio da torcida 
para conquistar o título, “con-
vidamos o pessoal da agência, 
os amigos e familiares para 
torcerem e quem sabe festejar-
mos juntos a conquista” afirma 
Helio. Ele não esconde o jogo 
e adianta a escalação do time 
para a final com Henrique, Da-
nilo, Vany, Helio, Rafael, Diego 
e Tafael. No banco de reservas 
ele conta os atletas Tércio, Ca-
íque, Robson, Marco Aurélio, 
Thiago, Sinomar e Iago.
 Ayton, do BCN, afirmou 
ao ‘Notícias da Sesb’ que seu 
time está bem preparado e tem 
tradição em chegar às finais. 
“Nosso time fez um bom cam-

peonato e classifi-
camos em primeiro 
lugar.” Ele afirma ain-
da que não será fácil 
enfrentar a equipe do  
Bradesco T9, mas 
que seu time respei-
ta o adversário e en-
trará em capo focado 
em vencer. “Será um 
jogo difícil, mas va-
mos jogar como ví-
nhamos jogando du-
rante a competição. 
Contamos com o 
apoio da torcida para 
vencer e levar mais 
esse título” diz Ayton.
 Foram reali-
zados 47 jogos, dis-
putados por nove 
equipes ( Bradesco 
Tamandaré, Bradesco T9, Bra-
desco Ribeirinho, Bradesco 
Bandeirantes, Mercantil, Itaú, 
BCN, Santander e Santander 
Centro Sul). A média de gols 
por jogo foi de 8,5, totalizando 
403 gols marcados até agora. 
Os árbritos utilizaram os car-
tões amarelos 36 vezes e tive-
ram que usar o vermelho em 
cinco ocasiões.

Escolinha de Futebol do 
Clube dos Bancários

Copa Ovel: Oitavas de final

 A Escolinha de futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) joga nesta sexta-feira, 
07, contra a equipe do Atlético 
Kaikan  às 14h no Ct. Kaikan, 
na categoria nascidos em 1997. 
No sábado, 08, a equipe da AE-
SESB pega o Goiás na catego-
ria nascidos em 1999, a partida 

será realizada no Pq. Anhan-
guera às15h.  No domingo é 
a vez das categorias nascidos 
em 2001 e 2002 entrarem em 
campo contra o Atlético Dergo. 
As duas escolinhas jogam no 
Ct. Dergo a partir das 8h. E no 
dia 12 (quarta-feira) o time do 
Clube dos Bancários, categoria 
2000, joga contra o Flamengo 
ás 14hs no Ct. Telegoiás.

Copa Cidade de Goiânia

 A equipe da AESESB 
recebe em casa o Atlético Ate-
neu neste sábado, 08. As duas 
escolinhas se enfrentam nas 
categorias nascidos em 2002 
e 2000, pela Copa Cidade de 
Goiânia, a partir das 15h. Já a 
categoria 1998 joga na segun-
da-feira, 10, às 14h contra a 
equipe da ASBEG também no 
Clube dos Bancários.
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