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Campeonato dos Bancários 9 Soçaite 2012

Título será disputado neste sábado, 1
 A final do campeonato 
será disputada entre o Brades-
co Tamandaré, que se manteve 
na liderança por quase toda a 
competição, e o Santander que 
terminou a primeira fase  e as 
semifinais em 2º lugar, o que 
comprova o equilíbrio entre as 
duas equipes e as merecidas 
vagas na final.
 O Bradesco Tamandaré 
tem o ataque mais positivo da 
competição com 49 gols mar-
cados e a defesa menos vaza-
da sofrendo apenas 12 gols. O 
Santander conquistou o título 
de campeão sete soçaite no 
início deste ano e conquistou a 
vaga para esta final ganhando 
por 5 a 3 do BCN. Bradesco Ta-
mandaré garantiu-se na dispu-
ta com empate em 1 a 1 contra 
o Boa Vista.
 Artilharia
 Devido o nível técnico 
comprovados pelos números 
das duas equipes durante todo 
o campeonato, não resta dúvida 
que a final será disputadíssima. 
E a artilharia da competição irá 
aumentar ainda mais a compe-
tividade, já que três atletas dis-
putam o título de artilheiro, sen-
do que dois deles estarão em 
campo. Didi (Boa Vista) lidera 
a lista com 15 gols marcados, 
e com seu time fora da final ele 
não tem a chance de aumentar 
seu saldo. Empatados com 14 
gols cada estão, Juan (Brades-
co Tamandaré) e Mauro (San-
tander). Além de ajudar o time 

a conquistar o título 
os dois atletas fa-
zem a disputa direta 
pela artilharia.
 Com o equi-
líbrio entre as duas 
equipes, a motiva-
ção dos jogadores 
são multiplicadas 
quando se trata de 
final de campeona-
to e a disputa cer-
tamente será um 
espetáculo para o 
público.
Preparação

 A reportagem do Notí-
cias da SESB ouviu o técnico 
da equipe do Santander, Kerley  
Costa Cavalcante, que afirmou 
a preparação de sua equipe. 
“Estamos concentrados para 
a decisão e confiantes na con-
quista do título.” Ele lembra 
ainda que o time adversário 
merece todo o respeito devido 
a bela campanha realizada du-
rante toda a competição, mas 
que sua equipe vai entrar em 
campo ofensivamente. “ Vamos 
para cima, sempre respeitando 
o time do Bradesco, mas joga-
remos como viamos jogando, 
buscando sempre o gol.” Diz. 
Segundo Kerley, o time man-
tém a mesma base da equipe 
que conquistou o título de cam-
peão do Campeonato Sete So-
çaite no início deste ano.
 Kerley não esconde o 
jogo e anunciou que seu time 
entrará em campo com os atle-

tas Marcelo, Cidemir, Alexan-
dre, Thiago, Mauro, Rogério, 
Wesley e o goleiro Rafael. No 
banco de reserva estarão a sua 
disposição Cristiano, André, 
Jonivaldo e Ricardo. “Conta-
mos com o apoio dos colegas 
do Santander e das outras 
equipes, para que eles possam 
comparecer e incentivar nosso 
time para que possamos con-
seguir conquistar mas esse tí-
tulo e fechar 2012 com os dois 
títulos.”
 Já o assistente técnico 
do Bradesco Tamandaré, Juan 
Lucio diz que seu time está uni-
do e concentrado para a disputa 
da final. “Estamos conscientes 
das dificuldades que vamos en-
frentar, mas estamos otimistas 
e preparados, inclusive realiza-
mos amistoso afim de acertar 
detalhes técnicos”. 
 Segundo Juan a equipe 
é forte e estará completa para a 



Agenda da AESESB
Copa Cidade de Goiânia

 O time da Escolinha 
de Futebol do Clube dos Ban-
cários (AESESB), classificou 
para a próxima fase em duas 
categorias, nascidos em 2001 
e 1997. A equipe joga neste sá-
bado (1º) contra o Atlético Der-
go, às 10h30min no Ct Dergo 
pela categoria 97. Na categoria 
2001 a equipe da AESESB vai 
enfrentar o Vasco Sest Senat 
às 16h30min no Ct Sest Senat.

Copa Deleon
 
 A equipe da AESESB 
enfrentou na rodada ante-
rior o time do Atlético Dergo e 
saiu invicto do confronto. As 
duas equipes sem enfrentaram 
nas categorias nascidos em 
1998,2000 e 2002. Confira os 
resultados.

Cat. 98 AESESB 3 x 1 Atlé. Dergo
Cat. 00 AESESB 2 x 0 Atlé. Dergo
Cat. 02 AESESB 2 x 0 Atlé. Dergo

Atletismo

O atleta, representante do Sin-
dicato dos Bancários, Joeilton 
Gonçalveis compete neste do-

Diretores de Plantão

 A equipe de plantonis-
tas deste final de semana sá-
bado (1º) e domingo (2), será 
formada pelos diretores Eu-
rípedes e Enio. Eles estarão 
a disposição do público para 
esclarecer eventuais duvi-
das sobre o uso e espaço do 
complexo esportivo além de 
assuntos relacionados a sin-
dicalização. 

disputa, “ todos somos titulares,  
fazemos revezamentos duran-
te as partidas mantendo o ritmo 
ofensivo do jogo”, afirma ele. O 
assistente não esconde o jogo 
e diz  começar a decisão com 
os atletas Adhan, Rafael Tabe-
ta, Júnior, Rodrigo, Alexandre, 
Juan, Tafael, Motoca e Hélio. A 
disposição no banco de reser-
va estarão os jogadores Rafael, 
Ronílson, Bruno, Erick, Caíque, 
Tony e Guti. 
Premiação
 As premiações (troféus e 

medalhas) levam o nome do di-
retor do Sindicato Ismar Vieira 
Lucas, em homenagem pelos 
relevantes serviços prestados 
a categoria bancária, em espe-
cial ao esporte. 
 Grande incentivador do 
esporte, contribuiu várias vezes 
nas organizações dos campeo-
natos e estava sempre presen-
te nas competições.Infelizmen-
te faleceu em junho vítima de 
esclerose lateral amiotrófica.
Confraternização
 As diretorias social e de 

esportes do Sindicato realiza 
logo após a decisão uma bela 
confraternização entre todos os 
atletas e comissões organiza-
doras da competição. 
 O evento regado a chur-
rasco e bebidas, será o mo-
mento de interação entre os jo-
gadores e organizadores, onde 
poderão relembrar as partidas, 
discutir lances espetaculares e 
até inusitados, gols inesquecí-
veis dos 31 jogos realizados. 
Portanto não fique de fora, ve-
nha torcer pelo seu time e inte-
ragir com seus colegas.

Domingo Show

 A Banda Paquere se 
apresenta neste domingo 
(30), no salão de festa do Clu-
be dos Bancários a partir das 
12h. A banda já é conhecida 
dos freqüentadores do clube 
e garante animar a galera. Ve-
nha e confira!

Clube

mingo (2) na Corrida da Indus-
tria em Anápolis, o percurso a 
ser percorrido é de 10km. E no 
dia 9 (domingo) o atleta dispu-

ta os 21km  da corrida do Co-
merciário de Revezamento, no 
Sesc do FaiçalVille.


