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Campeonato Sete Soçaite

Terceira rodada será disputada neste sábado, 02
 A terceira rodada do 
Campeonato Bancário Sete So-
çaite será disputada neste sá-
bado, 2, a partir das 8h45min, 
quando a equipe do Itaú entrará 
em campo contra o time do Bra-
desco Ribeirinho no campo 1. 
 No mesmo horário o 
Bradesco Tamandaré enfrenta 
o BCN. Às 10h15min tem Bra-
desco T9 versus Mercantil no 
campo 1. E no campo 2 a equipe 
do Bradesco Bandeirantes joga 
contra o Santander Centro Sul. 
 O Santander não joga 
neste final de semana, e volta 
a jogar na 4ª rodada contra o 
Bradesco Tamandaré no dia 9.

Resultados da segunda 
rodada

 Os times mantiveram 
o alto nível apresentado na 

primeira rodada, marcando 
vários gols e proporcionando 
belos espetáculos ao público. 
Só na partida entre Bradesco 
Ribeirinho e BCN foram mar-
cados 12 gols, quando a equi-
pe do BCN venceu por 9 a 3. 
 No clássico entre os ti-
mes do Banco Bradesco, quem 
levou a melhor foi o Bradesco 

Tamandaré que goleou o Bra-
desco Bandeirante por 8 a 3. 
A equipe do Santander venceu 
o Mercantil com o placar folga-
do de 6 a 3. Em uma partida 
acirrada o Santander Centro 
Sul venceu o Itaú por 4 a 3.

Foto arquivo

Amistosos da AESESB
 A Escolinha de Futebol do Clube dos Bancários (AE-
SESB) continua com os preparativos para a Copa Ovel. Neste 
domingo, 03, a equipe entra em campo contra o Vila Nova a 
partir das 8h no Clube dos Bancários. As equipes se enfrentarão 
nas categorias nascidos em 2004, 2002, 2000 e 1997.
 No final de semana anterior a equipe enfrentou o Vasco 
Sesi e venceu nas três categorias disputadas. 

Os resultados foram:

Categoria 2002: AESESB 2 X Vasco Sesi 0
Categoria 2000: AESESB 2 X Vasco Sesi 0
Categoria 1998: AESESB 1 X Vasco Sesi 0

CLUBE

Banda de K se apresenta no 
Clube dos Bancários

 A animação deste domin-
go, 3, ficará por conta da Banda 
de K que se apresenta no Clube 
dos Bancários a partir das 12h. O 
grupo musical promete levantar o 
astral dos presentes, entoando os 
bons e prestigiosos sucessos do 
samba, pagode e axé. Venha e 
confira.

Diretores de Plantão
 Juarez, Alcides e Neto 
formam a equipe de plantonistas 
deste final de semana (sábado, 
02, e domingo, 03). Eles estarão 
em plena disposição para interagir 
com os presentes e sanar eventu-
ais dúvidas sobre o uso e espaço 
do complexo esportivo.




