
Goiânia, 20 de agosto de 2015

 A Federação dos 
Bancários de Goiás e To-
cantins (FEEB GO/TO) 
está promovendo a Copa 
dos Campeões de Fute-
bol Sete Soçaite. A pri-
meira partida acontece 
neste sábado, 22, às 10h 
no Clube dos Bancários 
em Goiânia. A disputa 
pela Taça FEEB GO/TO 
2015  acontece em dois 
jogos entre o campeão 
bancário de futebol so-
çaite de Goiás (Brades-
co T9) contra o campeão 
do Tocantins (Banco do 
Brasil de  Gurupi). Já o 
jogo da volta está pre-
visto para o dia 12 de 
setembro no clube da 
AABB em Gurupi (TO).
Bradesco T9
 A equipe do Bra-
desco T9 coleciona tí-
tulos nas competições 
bancárias. É o atual 
Campeão Bancário Sete 
Soçaite 2015, título que 
garantiu a vaga para 
disputar a Taça FEEB-
-GO/TO. Além deste a 
equipe tem no currículo 

o título das edições de 
2013 e 2014. Na moda-
lidade nove soçaite  a 
equipe também foi cam-
peã nos anos de 2013 
e 2014 e está disputan-
do a competição deste 
ano ocupando a tercei-
ra colocação com duas 
vitórias em dois jogos.
 O capitão da equi-
pe, Hélio Simeão, disse 
à equipe do Notícias da 
Sesb que seu time está 
motivado e ansioso para  
disputar a Copa dos 
Campeões. “Estamos 
empolgados e com muita 
vontade de garantir este 
título para nosso estado. 
A ansiedade bate já que 
se trata de um time que 
não conhecemos, por-
tanto vamos jogar como 
sempre jogamos e que 
garantiu nossos títu-
los.” O Bradesco T9 tem 
como principal caracte-
rística o jogo ofensivo e 
o toque de bola rápido.
 Hélio não escon-
de o jogo e adianta a 
escalação do time  que 

entrará em com o go-
leiro, Daniel os zaguei-
ros Junior e Wanner, no 
meio de campo tem Wil-
son, Lucas e Kaique e no 
ataque Hélio. O banco 
de reserva é composto 
por Tafael, Juan, Ro-
drigo, Diego, Cristiano, 
Breno, Brener e Robson.

BB de Gurupi 
 Campeão do 
Campeonato Interban-
cários 2015 sete soçaite 
no Tocantins, o Banco 
do Brasil de Gurupi vem 
até Goiânia para dispu-
tar a primeira partida da 
Copa dos Campeões. O 
Notícias da Sesb ouviu o 
jogador Nélio Araújo, que 
se mostrou motivado e 
afirmou que seu time esta 
preparado para fazer um 
bom jogo neste sábado, 
20, mesmo fora de casa. 
“Estamos treinando a 45 
dias com a finalidade de 

entrosar o time e estar 
bem preparado fisica-
mente para fazer uma 
boa partida, mas sabe-
mos que não será fácil, 
mas sempre entramos 
para vencer e represen-
tar bem a nossa cidade 
e nosso estado”, disse.

A equipe tocantinense 
relacionou 14 atletas 
para esta partida sendo 
eles, Emerson (goleiro), 
Rodrigo, Temistocles, 
Ricardo e Elionerio são 
os zagueiros, no meio 
de campo a equipe con-
ta com Leomar, Marcos 
Aurélio, Romualdo, Vitor 
e Nemuel, os atacan-
tes são Robson, Felipe, 
Yuri e Heles. Torquarto 
é o técnico e preparador 
físico.  A equipe tocan-
tinense viaja na tarde 
dessa sexta-feira,21, 
para capital goiana. 
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Bradesco T9 X BB Gurupi

Primeiro jogo da Copa dos Campeões 
acontece neste sábado, 22



Campeonato Bancário Nove Soçaite 2015

Terceira rodada da competição será disputada no dia 29
 O Campeonato 
Bancário Nove Soçai-
te entra em recesso 
neste final de semana 
e volta com a tercei-
ra rodada no próximo 
dia 29 (sábado). Nesta 
data o Sicoob entra-
rá em campo contra 
o BCN às 8h45min e 
às 10h15min é a vez 
do Bradesco T9 jogar 
contra o Bradesco Fi-
nanciamento. 
 No período da 
tarde os jogos come-
çam às 15h30min com 
Santander versus Itaú 
Independência e fe-
chando a terceira ro-
dada às 16h30min tem 
Barcelona e Esporte 
Clube Bradesco.
Resultados da ultima 

rodada
 A disputa pela 

liderança está acirrada 
com três times empa-
tados na pontuação. O 
Bradesco T9 conquis-
tou mais três pontos 
ao vencer o BCN em 
uma partida difícil, mas 
que resultou na vitória 
por 4 a 3. O Santander 
venceu o Esporte Clu-
be Bradesco por 3 a 1 
e garantiu a liderança 

da competição. O Itaú 
Independência segu-
rou a segunda coloca-
ção na tabela ao ven-
cer o Barcelona por 2 
a 1. O Sicoob goleou 
o Bradesco Financia-
mento por 8 a 3, mas a 
vitória não tirou o time 
da ultima posição na 
tabela.

AESESB
 A Escolinha de 
Futebol do Clube dos 
Bancários (AESESB) 
intensificou os treina-
mentos para a estréia 
na Copa Ovel no pró-
ximo dia 30. 
 A categoria sub 
13 já está preparada 
para começar a dispu-
ta pelo título da Copa 
Goiás, promovida pela 
Federação Goiana de 
Futebol (FGF), que 
terá início no dia 9 de 
setembro.

Plantão dos 
diretores

 Juarez e Alcides 
forma a equipe de direto-
res plantonistas no Clube 
dos Bancários neste final 
de semana (sábado, 22 e 
domingo, 23).   
Além da receptividades 
eles estarão em plena 
disposição dos presentes 
a fim de sanar eventuais 
dúvidas sobre o uso e es-
paço do complexo esporti-
vo. Assuntos pertinentes a 
sindicalização, movimento 
sindical e a campanha sa-
larial 2015 também pode 
ser esclarecidos com os 
diretores.

Domingo com música 
 
 Como de costume o Clube dos 
Bancários traz para seu público mais 
uma atração musical. Neste domin-
go, atentendo aos pedidos do público 
abanda Nossa pegada se apresenta 
a partir das 12h. Entoando sucessos 
do axé, pagode e samba o grupo mu-
sical promete agitar a galera e fazer do domingo um dia dançante e ale-
gre. Traga sua família e venha conferir mais essa atração no Clube dos 
Bancários. 


