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Campeonato Bancário de Futebol Sete Soçaite
Última rodada da primeira fase será disputada  
neste sábado, 15
 Os jogos deste final de 
semana serão decisivos, princi-
palmente para a equipe do Bra-
desco T9 e Itautec que ocupam 
as ultimas posições na tabela, 
as duas equipes disputam a 
única vaga às 9h15min. Os re-
sultados dos jogos desta roda 
decidirá quem passa para o se-
gundo turno da competição. 
 Às 9h45min o líder com 
11 pontos, Santander, pega o 
BCN que até o momento ocupa 
a 4ª colocação com 9 pontos. O 
Mercantil, segundo na tabela, 
pega o Bradesco Garavelo que 
perde para seu adversário ape-
nas no saldos de gols.A equipe 
do Itaú folga nesta rodada.
Resultado da rodada anterior
 A sexta rodada foi dispu-
tadíssima, a começar pelo jogo 
entre o Itautec e Itaú quando o 
placar foi de apenas 1 a 0 a fa-
vor do Itaú. Já nas disputas en-
tre Bradesco Garavelo e Bra-

desco T9 os gols saíram, mas 
o equilíbrio técnico prevaleceu 
entre as equipes e o placar final 
ficou em 8 a 8. Na partida entre 
BCN e Mercantil foram marca-
dos 17 gols, mas o placar foi 
apertado a favor do BCN que 
venceu por 9 a 8.
Atletas suspensos
 Kaique de Paula e Tércio 
José ambos da equipe Brades-
co T9, Danilo da Luz (Brades-

co Garavelo) e Ricardo Cosme 
(Santander) estão suspensos e 
não disputam a rodada deste 
final de semana. A diretoria de 
esporte do SEEB-GO salienta 
aos atletas para que lembrem 
do real objetivo da competição 
que é a interação entre a famí-
lia bancária e que o espírito de 
união prevaleça .

Foto arquivo

Domingo tem música ao vivo no Clube
 O Clube dos Bancários tem a tradição de oferecer aos 
seus freqüentadores, além da excelência nos serviços presta-
dos, entretenimento de qualidade. E neste domingo, 15, não 
será diferente, a partir das 12h o complexo esportivo apresenta 
a banda Nossa Pegada. 
 O grupo musical promete agitar a galera entoando suces-
so já consagrados do axé music, pagode e samba e claro as 
músicas que estão nos tops de pedido. Não percam a oportuni-
dade de se divertir com sua família, em um ambiente seguro e 
aconchegante que é o Clube dos Bancários. Venha curtir!

Diretores de plantão
 Os plantonistas do Clube 
dos Bancários neste final de se-
mana (sábado, 15 e domingo, 16) 
serão os diretores Bandeira, Cé-
lio e Nailton. 
 A equipe estará de pronto 
à atender e sanar eventuais dú-
vidas dos presentes em relação 
ao uso e espaço do complexo 
esportivo. Além disso estão aptos 
à orientar e esclarecer incertezas 
em relação à sindicalização e ao 
movimento sindical.



Venha curtir o final de semana no Clube dos 
Bancários

 O sol na capital goiana é 
um convite a mais para os as-
sociados e convidados aprovei-
tarem um dia agradável no Clu-
be dos Bancários. O complexo 
espor¬tivo, localizado na Av. 
Planície no Conjunto Itatiaia, 
a poucos minutos do centro de 
Goiânia, proporciona um am-
biente tran¬qüilo e refrescante. 
 O Clube dos Bancários 
conta com parque aquático 
in¬fantil equipado com tobo-
água, escorregador aquático 
e brin¬quedos diversos, for-
mando um ambiente onde as 
crianças podem brincar e se 

refresca¬rem. Atenção! Os 
pais ou res¬ponsáveis devem 
estar sempre supervisionando 
as crianças, tanto no parque 
quanto nas pis¬cinas. Os adep-
tos da natação contam com 
uma piscina semi¬-olímpica, 
ideal para a prática do esporte. 
O toboágua, pisci¬nas (adulto 
e infantil) e a área destinada ao 
banho de sol são amplas e con-
vidativas. 
 Além de estru¬tura 
aquática e espor¬tiva o clu-
be conta ainda com o bosque, 

onde os associados e seus res-
pectivos dependentes encon-
tram um ambiente pro¬pício 
para quem quer fugir das altas 
temperaturas. O bosque conta 
com churrasqueiras, me¬sas e 
bar que atende a área.


