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Campeonato Bancário de Futebol
Quatro equipes estão classificadas para disputar 
a segunda fase

 Mercantil, BCN, San-
tander e Bradesco T9 são as 
equipes classificadas para a 
segunda fase do Campeona-
to Bancário de Futebol Sete 
Soçaite. Nesta etapa os times 
farão seis jogos, quando todos 
jogarão contra todos em parti-
das de ida e volta. 
 Neste sábado, 29, será 
disputado a primeira rodada, 
quando às 9h15min o Santan-
der entrará em campo para 
jogar contra o Bradesco T9. O 
Mercantil, primeira equipe clas-

sificada para essa fase, pega o 
BCN às 10h15min. 
 O Santander conseguiu 
a classificação ao vencer, no 
final de semana anterior, o Itau-
tec por 4 a 2. A equipe do Bra-
desco T9 garantiu a vaga ao 
vencer com o placar folgado de 
9 a 4 o Bradesco Garavelo. O 
BCN goleou o Itaú por 9 a 2 e 
também disputa a segunda eta-
pa da competição.
AESESB

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) recebe em casa neste 
sábado, 29, o Vila Nova Sede. 
As duas escolinhas jogam nas 
categorias nascidos em 2000 
ás 8h e na categoria 1998 às 
9h. As partidas valem pela 
Copa Revelação. No domingo, 
30, as equipes da AESESB jo-
gam contra o Goiás Coimbra 
pela Copa Ovel. Nas catego-
rias nascidos em 2002 e 2004. 
As partidas começam às 9h no 

Ct do Buriti Sereno.
 No final de semana an-
terior os times do Clube dos 
Bancários enfrentaram a es-
colinha da Ovel. Na categoria 
2002 a partida terminou em 1 a 
1 e na 2004 a AESESB não foi 
feliz perdendo por 3 a 0.
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Clube dos Bancários
Venha curtir o final de semana com sua família 
 O Clube dos Bancá-
rios, localizado na Av. Planície 
no Conjunto Itatiaia próximo 
ao campus da UFG, a poucos 
minutos do centro de Goiânia, 
conta com parque aquático in-
fantil equipado com toboágua, 
escorregador aquático e brin-
quedos diversos formando um 
ambiente onde as crianças po-
dem se refrescar e brincar com 
total segurança. Lembrando 
que elas devem estar sempre 
acompanhadas dos seus res-
ponsáveis!
 O complexo esportivo 
também conta com piscina para 
adultos, saunas seca e a vapor, 
piscina semi-olimpica, campos 
de futebol oficial e soçaite, qua-
dra poliesportiva. Além da es-
trutura aquática e esportiva o 
clube conta ainda com o bos-
que onde os associados seus 
respectivos dependentes po-
dem contar com a área do bos-
que para comemorarem seus 
aniversários. Além de ser um 
lugar aconchegante ao lado da 
natureza, o associado terá um 
local reservado para realização 
de sua festa, contando com es-

trutura para essa finalida-
de, como churrasqueiras, 
mesas etc.
Até dois convidados
 Cada associado 
pode adentrar ao clube 
com até dois convidados 
por dia sem a cobrança pelos 
ingressos. É importante que a 
carteira social do Sindicato es-
teja sempre atualizada. A nova 
carteira pode ser emitida na 
secretária do Sindicato de se-
gunda à sexta-feira. Mais infor-
mações de como proceder na 
atualização ligue 62 3216 6500. 

 A partir do dia 05 de abril 
o valor da entrada no comple-
xo esportivo passa a ser R$ 
15,00 para acesso às piscinas, 
campos de futebol, quadra po-
liesportiva e bosque. O passa-
porte no valor de R$ 20,00 dará 
acesso a todos os ambientes 
do clube, inclusive saunas.

Diretores de plantão no 
Clube dos Bancários

 
 Estarão presente no 
complexo esportivo os direto-
res José Américo e Nilso, afim 
de interagir com os presentes 
no Clube sanando dúvidas so-
bre o uso e espaço do comple-
xo esportivo. 
 Eles também estão ap-
tos a esclarecer assuntos rela-
cionados ao movimento sindi-
cal e a sindicalização.


