
Goiânia, 16 de maio de 2014

Final do Campeonato Bancário Sete Soçaite 
será disputado entre Mercantil e Bradesco T9

 Mercantil e Bradesco T9 
disputam o título de Campeão 
Bancário de Futebol Sete So-
çaite 2014 neste sábado, 17, às 
10h15min, no Clube dos Bancá-
rios - Conjunto Itatiaia em Goiânia 
(GO). O tradicional Campeona-
to contou com a participação de 
sete equipes: BCN, BANCO ITAU, 
SANTANDER, MERCANTIL, 
BRADESCO GARAVELO, BRA-
DESCO T9 e ITAUTEC. A compe-
tição que teve inicio no dia 17 de 
maio chega a final com a média de  
8,5 gols por partida, oferecendo 
belos espetáculos ao público e na 
final não deve ser diferente.
 O representante do Mer-
cantil, Janílson Oliveira, foi ouvido 
pela reportagem do Notícias da 
Sesb e afirmou que sua equipe 
está preparada, e que seu time 
ganhou duas vezes do Bradesco 
durante a competição e se classi-
ficou com uma rodada de anteci-
pação, mas o time  adversário tem 
muita qualidade. “Nossa equipe 
chega a final unida e forte, o gru-
po está confiante, mas temos que 
respeitar o Bradesco.” 
 Na rodada anterior o Bra-
desco, que precisava da vitória, 
venceu o Mercantil mas segundo 
Janílson a equipe poupou forças. 
“O nosso time não jogou bem e 
estávamos preocupados em não 
nos machucar, não levar cartões e 
assim chegar a final bem prepara-
dos.”
 Janílson afirma que o time 
entrará em campo completo, sem 
desfalque. E não esconde a esca-
lação para a grande final, de acor-
do com ele o Mercantil começa 

a partida com Aguineide, Breno 
Matias, Giorlando, Dario, Brenner, 
Breno Gonçalves, e Janílson. O 
banco de reservas será formado 
por Adalberto, Thiago, Danyllo, 
Alisson, Leone, Rossini e Adriano. 

 
 Giorlando Bento da Sil-
va, de 54 anos, é o destaque do 
Mercantil. O atleta jogou todas 
as partidas disputadas pelo time, 
mostrando excelentes preparos fí-
sico e técnica. O jogador salienta 
a importância do campeonato e a 
satisfação em participar da com-
petição, “além de estar jogando 
com meus amigos, eu tenho o pra-
zer de estar junto com meus dois 
filhos praticando um esporte sau-
dável em um ambiente tranqüilo. 
Tenho outro filho que participa do  
campeonato mas em outro time. 

Fico feliz em ser um exemplo não 
só para eles mas também para os 
colegas de banco.”
 A reportagem do Notícias 
da Sesb também ouviu o atleta 
Tafael Barbosa, do Bradesco T9, 
e de acordo com ele o fato do seu 
time possuir o ataque mais posi-
tivo e a defesa menos vazada da 
competição não o faz favorito. “O 
Mercantil é merecedor de ter che-
gado até aqui, perdemos para eles 
em outras partidas durante a com-
petição, mas vencemos a última. 
Vai ser um jogo muito disputado.” 
O Bradesco é o atual campeão 
desta modalidade e é a segunda 
vez que os dois times disputam 
um título. No Campeonato Bancá-
rio de Futebol Nove Soçaite 2013 
o Bradesco levou a melhor.
 De acordo com Tafael a 
equipe vai jogar a partida decisiva 
como jogou toda a competição. “O 
nosso time está bem entrosado e 
nossas estratégias funcionaram 
até aqui, então não vamos mudar 
nada. Temos dois desfalques, He-
lio e o Anderson estão contundi-
dos e não vão jogar, mas temos 
jogadores que vão substituí-los 

Bradesco T9 e Mercantil em partida válida pela sexta rodada da semi final 

Giorlando, do Mercantil (uniforme laranja) 
evita gol do adversário



muito bem.” Tafael afirma que co-
meçara o jogo com Adan, Warlen, 
Vancleison, Robson, Carlos, Juan 
e Kayque. Na reserva o Bradesco 
conta com Tafael, Junior, Fabrício, 
Lucas, Tércio, Wanner, Jarbas, 
Jalles.

 
 
 
 

  
 O Bradesco T9 chegou a 
final nas três últimas competições 
organizadas pelo Sindicato e tem 
como destaque o atacante Tafael 
Barbosa. O camisa 9 conquistou 
o título de artilheiro 4 vezes nos 

campeonatos realizados no Clube 
dos Bancários. O quinto troféu de 
artilheiro pode vir neste sábado, 
pois o atacante é líder na artilharia 
com 29 gols marcados, enquanto 
o segundo colocado Brenno, do 
Mercantil tem 25. 
Confraternização
 A competição tem como 
objetivo a confraternização entre 
a categoria e o incentivo da prá-
tica de esportes como benefício à 
saúde. As finais das competições 
realizadas pelo Sindicato dos 
Bancários são sempre festejadas 
com todos os atletas e comissões 
técnicas que participaram do cam-
peonato. A festa é promovida pela 
diretoria social em parceria com 
o departamento de esportes e é 
realizada no bosque do clube, um 
momento ideal para relembrar das 
jogadas mais bonitas, os gols que 
fizeram a diferença, rir dos lances 
inusitados e, claro, comemorar 
com os amigos. 

 É neste ambiente descon-
traído que o time campeão levan-
tará o caneco, e as premiações 
serão entregues aos atletas. O 
Campeonato Bancário Sete So-
çaite 2014 leva o nome do funcio-
nário mais antigo em serviço no 
Sindicato, Rosemar Gonçalves, 
em agradecimentos aos 48 anos 
de colaboração na instituição sin-
dical.   

Tafael, atacante do Bradesco T9 em partida 
contra o Mercantil

Rosemar: “ Sindicato foi meu primeiro 
emprego com registro.”

Abertas as inscrições para 
o Campeonato Bancário de 
Futebol Nove Soçaite 2014

 
 
 

O departamento de esportes do Sin-
dicato dos Bancários no Estado de 
Goiás está recebendo inscrições das 
equipes interessadas em participar 
do tradicional Campeonato Bancário 
de Futebol Nove Soçaite. Poderão 
participar aqueles que estejam com 
situação regularizada junto à secre-
taria geral do Sindicato.

AESESB joga contra o Goiás neste sábado, 17
 A Escolinha de Futebol do 
Clube dos Bancários (AESESB) 
enfrenta a escolinha do Goiás 
pela Copa Ovel. Os times jogam 
nas categorias nascidos em 2000 
e 2002 a partir das 14h30min no 
Clube dos Bancários. 
 Pela Copa Revelação a 
AESESB joga contra o Santo An-
tônio a partir das 8h, em casa, nas 
categorias nascidos em 1998 e 
2000.

Arraiá dos bancários 2014
 A tradicional festa junina do Clube dos Bancários será realizada 
nos dias 20, 21 e 22 de junho. O evento contará com a apresentação 
de quadrilhas a partir das 19h. Além do espetáculo os presentes pode-
rão se deliciar com as comidas típicas das festas juninas nas ‘barraqui-
nhas’ que compõe a vila caipira. O arraiá é realizado em parceria com 
a empresa junina Caipirada Capim Canela. 

Diretores de plantão
 Eurípedes, Ênio e Marcelio 
formam a equipe de plantonistas 
deste final de semana (sábado, 

17 e domingo, 18). Eles estarão 
à disposição dos presentes afim 
de sanar eventuais dúvidas sobre 

o uso e espaço do complexo es-
portivo além da receptividade dos 
freqüentadores. 
 Dúvidas sobre a sindica-
lização, movimento sindical e a 
campanha salarial 2014 também 
podem ser esclarecidas com os 
membros da equipe.


