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Domingo de páscoa tem show ao vivo no clube
 A animação deste 
domingo de páscoa, 28, 
será por conta da Banda 
de K que se apresenta 
no Clube dos Bancários a 
partir das 12h. 
 A banda que já é 
conhecida dos freqüenta-
dores do clube, promete 
agitar os presentes ento-
ando sucessos do samba, 
pagode e axé. Venha con-
ferir e traga a sua família.
Clube não tem expediente

na sexta-feira da paixão
 
 Como tradicionalmente 
acontece, o Clube dos Bancá-
rios não funciona na sexta-feira 

da paixão. O expediente volta 
à normalidade no sábado, 30 e 
domingo, 31 de março, das 08 
às 17 horas. 

Diretores de plantão
 
 A equipe de planto-
nistas deste final de semana 
(sábado, 30 e domingo, 31) 
será formada pelos direto-
res Bandeira, Emilio, Célio e 
Naiton. 
 Eles estarão em ple-
na disposição para interagir 
com os presentes afim de sa-
nar eventuais dúvidas sobre 
o uso e espaço do complexo 
esportivo, além de assuntos 
relacionados a sindicaliza-
ção. 

Foto ilustrativa

Campeonato Sete Soçaite entra em recesso

 O campeonato entra em 
recesso neste final de semana, 
devido ao feriado prolongado 
desta sexta-feira, 29, ‘Paixão 
de Cristo’, e muitos atletas 

aproveitam para viajar. A pró-
xima rodada será disputa no 
dia 6 de abril (sábado), quan-
do o Bradesco Tamandaré en-
trará em campo para enfrentar 

a equipe do Santander Centro 
Sul às 8h45min. Ainda no mes-
mo horário tem BCN e Brades-
co Bandeirantes. 
 Às 10h15min o Bradesco 
Ribeirinho joga contra o San-
tander e o Bradesco T-9 pega o 
Itaú.
Resultados da 6ª rodada
 Mercantil e Santander 
Centro Sul fizeram a partida 



mais acirrada da 6ª 
rodada e neste jogo 
foram marcados 17 
gols, proporcionando 
um belo espetáculo 
ao público. Apesar 
do equilíbrio entre as 
equipes o Mercan-
til conseguiu vencer 
com o placar final de 
9 a 8.
 A quantidade 
de gols também foi o 
destaque da partida 
entre Bradesco Ta-
mandaré e Bradesco 
T-9, cujo resultado 
foi 5X7. O Santander 
garantiu a 4ª posição 
na tabela, com 11 
pontos após vencer 
o Bradesco Bandei-
rantes por 4 a 2. O atual líder 
BCN goleou o Itaú com o placar 
folgado de 7 a 1, chegando aos 
12 pontos conquistados em 5 
jogos.
 Até o momento foram 
marcados 211 gols, obtendo 
uma média de 8,7 gols por par-
tida. O Mercantil, que ocupa a 
2ª posição na tabela, tem o ata-
que mais positivo da competi-
ção. A equipe marcou 35 gols 
em 6 jogos e tem o artilheiro 
isolado, Brenner, com 14 gols. 
A defesa menos vazada per-

tence ao líder BCN com 13 gols 
sofridos nos 5 jogos disputados 
e que possui o maior saldo de 
gols, 21.

Jogos da AESESB 
 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários venceu 
cinco partidas das sete disputa-
das. A equipe da AESESB saiu 
invicta da rodada anterior da 
6ª Copa Ovel. O time do Clube 
dos Bancários venceu o Projeto 
Crescer por 1 a 0 na categoria 
nascidos em 2000, e empatou 

em 3 a 3 na categoria 99. Já a 
partida contra o Corinthians a 
escolinha venceu com goleada 
de 4 a 1 na categoria nascidos 
em 2001 e por 6 a 0 na 2002.
Copa Cidade de Goiânia
 A categoria nascidos 
em 2000 da AESESB venceu o 
Vasco Sesi por 5 a 4 pela Copa 
Cidade de Goiânia. Já a cate-
goria 2002 goleou o adversário 
por 6 a 0. A categoria 98 perdeu 
de 3 a 1.

Sindicato pagará R$ 2,5 mil para bancário que criar nova marca

 Dois mil e quinhentos reais (R$ 
2.500,00), este é o valor pago ao bancário 
associado que vencer o concurso que elege-
rá a nova marca do Sindicato dos Bancários 
de Goiás. 
 Várias sugestões já chegaram ao SE-
EB-GO, e  a oportunidade para os bancários 
sindicalizados oferecerem sugestões é até o 
dia 2 de abril (terça-feira). Portanto, quem ainda não mandou sua idéia ainda há tempo.  As su-
gestões devem ser enviadas, com o significado da logo e seus detalhes, para o email sindicato@
bancariosgo.org.br. As cores do Sindicato são azul celeste, branco e amarelo canário.


