
Goiânia, 09 de maio de 2014

Campeonato Bancário Sete Soçaite

Rodada define última vaga para a grande final
 Será realizada neste 
sábado,10, a sexta rodada da 
semifinal do Campeonato Ban-
cário Sete Soçaite. As partidas 
definirão o time que disputará a 
grande final no dia 17 contra a 
equipe do Mercantil, que con-
seguiu a vaga na rodada ante-
rior chegando aos 12 pontos e 
a liderança da competição. O 
Mercantil joga neste final de se-
mana contra o segundo coloca-
do Bradesco T9 que possui 10 
pontos. A vitória ou um simples 
empate garante a vaga para o 
Bradesco.
 O BCN também está na 
briga pela vaga, a equipe preci-
sa torcer para que o Bradesco 

perca e vencer o  Santander 
já eliminado. Mercantil e Bra-
desco T9 jogam às 9h15min e 
BCN joga contra o Santander 
às 10h15min. As partidas serão 
realizadas no Clube dos Ban-

cários - Conjunto Itatiaia em 
Goiânia (GO).
 Desde o início do cam-
peonato as equipes mostraram 
alto nível técnico e a disputa 
pela liderança foi sempre acir-



Festa junina no Clube dos Bancários

Diretores de plantão
 
 Juarez, Alcides e Neto 
formam a equipe de planto-
nistas do Clube dos Bancários 
neste final de semana (sába-
do, 10 e domingo, 11). 
 Objetivando o atendi-
mento personalizado aos fre-
quentadores a equipe estará 
em plena disposição para sa-
nar eventuais dúvidas, além 
de receber os bancários no 
complexo esportivo. Venha se 
divertir com sua família em um 
lugar seguro e aconchegante 
que é o Clube dos Bancários 
localizado no Conjunto Itatiaia 
em Goiânia (GO).

 A tradicional festa ju-
nina do Clube dos Bancários 
será realizada nos dias 20, 
21 e 22 de junho. O evento 
contará com apresentações 
de quadrilhas, nos três dias 
a partir das 19h. 
 A amostra é promovi-
da em parceria com a  Em-
presa Junina Caipirada Ca-
pim Canela.  A festa terá a 
vila caipira, onde os visitan-
tes encontrarão as tradicio-
nais barraquinhas e pratos 
típicos das festas juninas.

Escolinha de Futebol do Clube dos 
Bancários ( AESESB)

Copa Ovel
 A equipe da AESESB 
jogou contra a escolinha de fu-
tebol da cidade de Trindade no 
feriado do Dia do Trabalhador 
(1º de maio). 
 A categoria nascidos em 
2004 foi feliz e venceu o adver-
sário por 3 a 1, já a categoria 
2002 perdeu por 1 a 0. Os pró-
ximos jogos serão contra as 
equipes do Atlético.
Copa Revelação
 Ainda no dia 1º a escoli-

nha enfrentou o Trindade, mas 
desta vez pela Copa Revela-
ção. As duas escolinhas dis-
putaram nas categorias 1998, 
quando a AESESB venceu com 
o placar folgado de 3 a 0,  e na 
categoria 2000 quem levou a 
melhor foi o adversário com o 
placar de 3 a 2. 
 No domingo as duas 
categorias jogam contra o Vila 
São Carlos no Clube dos Ban-
cários a partir das 9h.

rada. Na rodada anterior os 
jogos terminaram empatados, 
mas os gols saíram. O Brades-
co T9 enfrentou o BCN e em-
patou em 3 a 3. A partida entre 
Mercantil e Santander terminou 
em 4 a 4. A disputa pela arti-
lharia também segue até o mo-
mento empatada, Breno (Mer-
cantil) e Tafael (Bradesco T9) 
possuem 25 gols cada.


