
Goiânia, 17 de maio de 2013

Times disputam segunda rodada das semi-finais
 Bradesco T9 e San-
tander abrem às 8h40min a 
segunda rodada das partidas 
semi-finais, que será disputa-
da neste sábado, 18, no Clube 
dos Bancários. Às 10h20min é 
a vez do Bradesco Tamandaré 
entrar em campo contra a equi-
pe do BCN. 
 Na primeira rodada o 
Santander enfrentou o Brades-
co Tamandaré e venceu com o 
placar apertado de 3 a 2. O BCN 
não precisou disputar o jogo 
contra o Bradesco Tamandaré 
para ganhar os pontos, pois o 
adversário não compareceu ao 
campo. Com a vitória por ‘WO’ 
a equipe chegou aos 3 pontos 
e lidera a tabela de classifica-
ção junto com Santander, com 
o mesmo número de pontos. 
 Até o momento foram 

marcados 360 gols em 44 jo-
gos, obtendo uma média de 8,9 
por partida. Tafael (Bradesco 

T9) é o principal artilheiro da 
competição com 20 gols mar-
cados.
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AESESB classifica 5 categorias para a próxima fase
Copa Ovel



 A   Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) se classificou em todas as 
categorias que disputam a com-
petição, são elas, nascidos em 
2001,2002,2000,1999 e 1997. 
 Neste sábado, 18, o time 
do Clube dos Bancários enfren-
ta o Vila São Carlos em casa a 
partir das 8h45min, as duas es-
colinhas jogam nas categorias 
nascidos em 1997,1999 e 2000. 
Ainda no sábado as categorias 
2002 e 2001 entra em campo 
contra o Atlético a partir das 15h.
Copa Cidade de Goiânia
 Também no sába-
do a equipe da AESESB en-
frenta o time da APCEF pela 

Copa Cidade de Goiânia. Às 
8h45min a categoria 2002 en-
tra em campo  e às 9h45min 
é a vez da nascidos em 2000. 

 Na rodada anterior a 
escolinha enfrentou o Vila 
Nova e empatou em 1 a 1na 
categoria 2000 e venceu 
por 1 a 0 na categoria 1998.
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Arraiá dos bancários 2013
 O Arraiá dos Bancários 
2013, acontecerá nos dias 7, 8 e 
9 de junho no Clube dos Bancá-
rios, Conjunto Itatiaia em Goiâ-
nia. Equipes de quadrilheiros de 
vários estados se apresentaram 
nos dois primeiros dias a partir 
das 20h.
  A mostra nacional é pro-
movida pela Empresa Junina 
Caipirada Capim Canela em par-
ceria com o Sindicato dos Ban-
cários no Estado de Goiás, a em-
presa completa este ano 33 anos 
de existência.
 Além das apresentações 
o evento conta com vila caipira, 
onde os presentes encontrarão 
as tradicionais barraquinhas e 
seus pratos típicos das festas 
juninas. A entrada será gratuita 
para associados e seus depen-
dentes, mediante a apresenta-
ção da carteira do sindicato.

Plantonistas 

 Gilmar Fernandes, Ronaldo Godinho, Antônio Leite e Ariovaldo Antônio Vieira formam a 
equipe de plantonistas desde final de semana, (sábado, 18, e domingo, 19). Todos eles estarão 
em plena disposição dos presentes para esclarecer eventuais dúvidas sobre o uso e espaço do 
complexo esportivo além de assuntos relacionado a sindicalização

Foto arquivo


