
Goiânia, 23 de maio de 2014

Bradesco T9 é campeão bancário de futebol 2014
 O time do Bradesco T9 
conquistou no último sábado,17, o 
título de campeão bancário de fu-
tebol Sete Soçaite 2014 ao vencer 
o Mercantil por  5 a 4 na partida 
final.  Logo nos primeiros minutos 
o time do Bradesco impôs o ritmo, 
atacando mais e com maior posse 
de bola a equipe marcou primeiro. 
O camisa 3 Junior abriu o placar 
com um chute forte no canto es-
querdo do goleiro. 
 A equipe continuou a pres-
sionar o Mercantil e perdeu três 
ótimas chances de aumentar o 
placar,  até Tafael dividir bola den-
tro da área e chutar forte marcan-
do o segundo gol. O Mercantil não 
conseguiu neutralizar o ataque 
do Bradesco e sofreu o tercei-
ro gol na cobrança de escanteio, 
quando Warlen aproveitou bem 
chutando no canto sem chances 
para o goleiro. Após sofrer o ter-
ceiro gol o Mercantil reagiu tendo 
várias chances de marcar, mas o 
Bradesco conseguiu evitar as con-
clusões.
 O Bradesco aproveitou 
bem as chances e em uma co-
brança de lateral Motoca, tabelou 
a bola e chutou muito forte no an-
gulo do gol finalizando o primeiro 
tempo em 4 a 0. Na segunda eta-
pa o Mercantil começou marcan-

do forte e Brenno finalizou bem 
fazendo o primeiro do seu time. A 
resposta do Bradesco veio com o 
quinto gol após cobrança de falta 
ensaiada Junior marcou mais um.
 
 
 
 

     O Mercantil não se aba-
lou e partiu para o ataque, Dani-
lo aproveitou o rebote do goleiro 
Adam e fez o segundo gol de sua 
equipe. O terceiro veio com Bren-
ner em um contra-ataque rápido 

se livrando da marcação e tirando 
do goleiro. A reação do Mercantil 
fez com que o jogo ficasse ainda 
mais disputado sobrando para os 
goleiros realizarem belas defesas. 
Em uma cobrança de falta Bren-
ner fez mais um, diminuindo o 
placar para o Mercantil. Mas não 
dava mais tempo de nada, a parti-
da final terminou em 5 a 4 e o Bra-
desco T9 conquistou mais uma 
vez o título de Campeão Bancário 
de Futebol Sete Soçaite.

Tafael, (Bradesco T9) recebe trofeu de 
artilheiro da competição com 30 gols

Adan, (Bradesco T9) foi o melhor goleiro 
do campeonato

Giorlando, (Mercantil) atleta revelação 
agradece premiação



Escolinha de Futebol do Clube dos Bancários (AESESB)
Copa revelação 

 A equipe da AESESB joga 
neste sábado, 24, contra o Cabo 
Verde pela Copa Revelação. As 
duas escolinhas jogam nas cate-
gorias nascidos em 2000 e 1998 a 
partir das 9h no Ct Cabo Verde.  
 Na rodada anterior a AE-
SESB enfrentou o Santo Antônio 
e venceu por 3 a 1 na categoria 
nascidos em 1998 e empatou na 
categoria 2000 em 1 a 1.

Copa Ovel
 Na rodada anterior as ca-
tegorias nascidos em 2004 e 2002 
enfrentaram o Goiás, que saiu 
vitorioso na partida entre os nas-
cidos em 2004. Já na categoria 
2002 a partida terminou em 0 a 0. 

Campeonato Bancário de 
Futebol Nove Soçaite 2014

 
 O departamento de esportes 
do Sindicato dos Bancários no Esta-
do de Goiás está recebendo inscri-
ções das equipes interessadas em 
participar do tradicional Campeonato 
Bancário de Futebol Nove Soçaite. 
 Poderão participar aqueles 
que estejam com situação regula-
rizada junto à secretaria geral do 
Sindicato. Mais informações pelos 
telefones 32051727 ou 84080578 
(Kareca). 

Festas Juninas

07/06 Arraiá AABB Goiânia 
2014 Copa do Mundo

 Será realizado no dia 7, 
(sábado) de junho às 20h na As-
sociação Atlética Banco do Brasil 
(AABB) de Goiânia, o Arraiá AABB 
Goiânia 2014 Copa do Mundo. As-
sociados do Sindicato dos Bancá-
rios no Estado de Goiás tem des-
conto na compra antecipada do 
ingresso.
 O evento contará com 
atrações musicais como o Dj Tia-
go Habib dentre outras. A festa 
contará com barraquinhas onde 
serão comercializadas bebidas e 
comidas típicas das festas juninas 
além de jogos valendo brindes, 
brinquedoteca, queima de fogos e 
apresentação de quadrilhas. Além 
disso, serviços adicionais como 
espaço kids com monitoras e es-
tacionamento estará disponíveis 
para os presentes. 
 Durante a festa haverá sor-
teios de quatro prêmios, 01 home 
theater, 01 TV Led 55’’, 01 TV Led 
46’’ e uma moto 125cc 0km. Veja 

o regulamento no www.goiania.
aabb.com.br
14/06 Santo Antônio da 
CAIXA
 A Associação do Pessoal 
da CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL de Goiás (APECEF-GO) re-
aliza no dia 14 de junho a festa 
Santo Antônio da CAIXA. O even-
to será realizado na sede da AP-
CEF/GO a partir das 18h. A festa 
contará com barracas com comi-
das típicas, xilindró, fogos de arti-
fícios e muita dança. 
 Aqueles que quiserem ir 
a caráter poderão participar da 
tradicional quadrilha. O ingresso 
custa R$ 10,00  e crianças até 10 
anos a entrada é um 01kg de ali-

mento. A APCEF/GO fica localiza-
da na Av. T-1 esq. c/ T-8 Qd. 53 no 
Setor Bueno - Goiânia (GO).
20, 21 e 22 Arraiá dos 
Bancários
 O tradicional Arraiá dos 
Bancários acontece nos dias 20, 
21 e 22 de junho no Clube dos 
Bancários no Conjunto Itatiaia em 
Goiânia (GO) a partir das 19h. A 
festa conta com apresentações de 
quadrilheiros nos três dias, além 
da vila caipira onde os presentes 
encontrarão comidas típicas das 
festas juninas. 
 Associados e seus depen-
dentes tem entrada franca durante 
todo o evento. A festa é em par-
ceria com a empresa junina Caipi-
rada Capim Canela que completa 
neste ano 33 anos de tradição.

Diretores de Plantão
 Álvaro, José Antônio, Ondas e Giorlando formam a equipe que esta-
rá de plantão no Clube dos Bancários neste final de semana (sábado, 24 e 
domingo, 25). Eles estarão em plena disposição dos presentes afim de sanar 
eventuais dúvidas sobre o uso e espaço do complexo esportivo. Além disso a 
equipe está apta à esclarecer assuntos relacionados a sindicalização, movi-
mento sindical e a campanha salarial 2014.


