
Goiânia, 07 de março de 2014

Ressaca de carnaval

As festividades continuam no Clube dos Bancários
 Acontece neste domin-
go, 9, a partir das 12h, a tradi-
cional ressaca de carnaval do 
Clube dos Bancários. A festa 
acontece sempre no primeiro 
final de semana após o carna-
val, visando dar oportunidade 
para aqueles que viajaram no 
feriado prolongado de se diver-
tirem com a categoria bancária, 
e claro estender mais um pou-
co a folia. A animação será por 

conta do grupo musical Samba 
Pop Brasil. Não percam! Cha-
me a família e venha se divertir 
e aproveitar mais um pouco do 
carnaval no Clube dos Bancá-
rios.

Feriado prolongado 
de carnaval 

 Nem a chuva desanimou 
a galera que dançou e cantou 
ao som da banda Samba Pop 
Brasil, durante o feriado de car-

naval no Clube dos Bancários.  
Os foliões puderam aproveitar 
o carnaval em um ambiente 
tranquilo e familiar animados 
pelas clássicas marchinhas 
de carnaval e os sucessos do 
samba.

Campeonato Bancário de Futebol
Times disputam sexta rodada neste sábado, 08

 Os jogos do Campeo-
nato Bancário de Futebol Sete 
Soçaite voltam a ser disputa-
do neste sábado, 08, após o 
feriado prolongado de carna-
val. Abrindo a sexta rodada da 
competição, tem a disputa en-
tre os times do banco Brades-
co, às 9h15min o Bradesco T9 
enfrenta o Bradesco Garavelo. 
O segundo colocado na tabela 
com 11 pontos ganhos, Mer-
cantil, joga contra o BCN e o 

Itaú pega a equipe do Itaútec.
 Na rodada anterior o 
Itaú venceu o BCN com placar 
apertado de 6 a 5, já a equipe 
do Mercantil venceu o Itaútec 
com placar folgado de 7 a 2. O 
Bradesco T9 venceu a partida 
contra o Santander por 6 a 3, 
mas foi punido e não somou os 
três pontos por jogar com atleta 
irregular.  
AESESB

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) está preparada para 
as competições deste ano. As 
categorias nascidos em 2002 
e 2004 participarão da Copa 
Ovel e as categorias 2000 e 
1998 disputam a Copa Revela-
ção. A equipe fez vários amisto-
sos visando a preparação física 
e entrosamento dos atletas. 

Diretores de plantão
 

 A equipe de plantonistas 
deste final de semana (sábado, 
08, e domingo, 09) será formada 
pelos diretores Antônio Valdivino 
e Francisco. 
 Eles estarão em plena 
disposição dos presentes afim 
de sanar eventuais dúvidas so-
bre o uso e espaço do complexo 
esportivo além de assuntos rela-
cionados a sindicalização.

 “O time respondeu mui-
to bem aos amistosos realiza-
dos. Foram oportunidades para 
acertar os últimos detalhes e 
mesmo se tratando de jogos 
não oficias às vitórias vieram e 
foram muito importantes” afir-
mou o professor da escolinha, 
Kareca. 



8 de março
Dia Internacional 
da Mulher.

A competência
levou a Mulher 

a conquistar 
espaços, ganhar 

respeito e a
sonhar mais.

Hoje, a mulher 
está presente em 

tudo,  essa 
presença se 

multiplica em 
cada sonho
alcançado.

Parabéns Mulheres!


