
Goiânia, 23 de maio de 2013

Campeonato Bancário Sete Soçaite suspende 
rodada deste final de semana

 Devido ao feriado pro-
longado desta sexta-feira, 24, 
(padroeira de Goiânia), quando 
muitos atletas aproveitam para 
viajar, o Campeonato Bancário 
Sete Soçaite entrará em reces-
so neste final de semana.
 Desta forma a última 
rodada da fase semi-final será 
disputada no dia 1º de junho, 
quando a equipe do BCN en-
trará em campo para enfrentar 
o Santander às 8h40min no 
campo 1. Nesse dia também 
terá Bradesco Tamandaré e 
Bradesco T9 às 10h20min, no 
campo 2.
 O BCN continua na li-
derança com seis pontos após 
vencer o Bradesco Tamandaré 
por 6 a 2. A equipe tem o ataque 
mais positivo da competição 
com 61 gols, a defesa menos 
vazada com 26 gols sofridos, 
obtendo um saldo positivo de 
35 gols. 
 Já o Bradesco T9 che-
gou aos três pontos ao vencer 
o Santander por 4 a 3 e ocupa 
a segunda posição na tabela. 
O time tem o artilheiro da com-
petição, Tafael, que marcou 22 
vezes.
Resultados da AESESB

 A Escolinha de Fute-
bol do Clube dos Bancários 
(AESESB) enfrentou a escola 
do Vila Nova São Carlos pela 
Copa Ovel nas categorias nas-
cidos em 2000, 1999 e 1997. 

Confira os resultados:
Nascidos em 2000: AESESB 
4 X 4 VILA NOVA SÃO CAR-
LOS; em 1999: AESESB 0 X 2 
VILA NOVA SÃO CARLOS, e, 
em 1997: AESESB 0 X 0 VILA 
NOVA SÃO CARLOS 

Copa Cidade de Goiânia
 As equipes da AESESB 
enfrentaram 
os times da 
OVEL nas ca-
tegorias nasci-
dos em 1998, 
2000 e 2002 
e venceu to-
das partidas. 
Veja os resul-
tados: nasci-
dos em 1998: 
AESESB 2 X 
1 OVEL; em 

2000: AESESB 4 X 1 OVEL; em 
2002: AESESB 1 X 0 OVEL.
 A escolinha do Clube dos 
Bancários também enfrentou a 
APECEF em duas categorias, 
vencendo por 5 a 4 os nascidos 
em 2000 e perdendo por 3 a 0 
na categoria 2002.
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Clube aberto nesta sexta-feira, 24
e também no dia 30

 O Clube 
dos Bancários 
estará em pleno 
funcionamento 
durante a sexta-
feira, 24, assim 
como no sába-
do, 25, e no do-
mingo, 26. Para 
aqueles que 
querem apro-
veitar o feriado 
prolongado para 
descansar, o 
bosque é uma 
ótima opção. 
Com churrasqueiras coletivas 
e individuais, mesas e toda es-
trutura necessária em um lu-
gar aconchegante ao lado da 
natureza, forma um ambiente 
propício para se divertir e des-
cansar.

 O complexo conta tam-
bém com parque aquático in-
fantil, equipado com toboágua 
e brinquedos diversos que tor-
nam o ambiente alegre que a 
criançada tanto gosta. Os adul-
tos também têm o seu toboá-
gua e duas piscinas próprias 

para refrescantes banhos. Os 
adeptos da natação contam 
com uma piscina semi-olímpica, 
ideal para a prática do esporte. 
A área destinada ao banho de 
sol é ampla e convidativa. Ve-
nha se divertir com sua família 
no Clube dos Bancários!

Festa junina no clube dos bancários

 A tradicional 
festa junina do Clu-
be dos Bancários 
será realizada nos 
dias 7 a 9 de junho. 
O evento contará 
com a mostra nacio-
nal de quadrilhas, 
quando escolas de 
vários estados se 
apresentam nos 
dois dias a partir 
das 20h. 
 A amostra é 
promovida pela Empresa Ju-
nina Caipirada Capim Canela, 
parceira importante da nossa 
entidade sindical, que este ano 
comemora 33 anos de existên-
cia.
            A festa terá a 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.

Diretores de plantão
 

 José Américo e Nil-
so formam a equipe de 
plantonistas deste feriado 
de sexta-feira, 24 (padro-
eira de Goiânia). Juarez, 
Alcides e Neto são os dire-
tores que formam a equipe 
do final de semana ( sába-
do, 25 e domingo, 26). 
 Todos eles estarão 
em plena disposição dos 
presentes afim de sanar 
eventuais dúvidas sobre o 
uso e espaço do complexo 
esportivo além de assun-
tos relacionados a sindi-
calização.
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