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AESESB disputa final da Copa Ovel contra o Goiás

 A Escolinha de Futebol do 
Clube dos Bancários (AESESB) 
categoria 2002 se classificou para 
a final da Copa Ovel. A finalíssi-
ma será contra o Goiás CT, neste 
domingo, 07, às 9h no campo de 
treinamento da Agremiação Es-
portiva OVEL (Vila São Joaquim 
- Goiânia). 
 A vaga para final veio em 
um jogo emocionante contra o 
Atlético no último final de semana, 
quando no tempo normal as duas 
equipes empataram em 1 a 1. Al-
guns garotos se emocionaram ao 
disputar a vaga nos pênaltis, mas 
o equilíbrio e preparo prevaleceu 
e a AESESB venceu por 3 a 2. 
 Os jogadores mirins co-
memoraram muito a vaga para 
final, e com razão, o campeonato 
contou com 30 escolinhas. Ago-
ra a AESESB tem a chance de 

conquistar mais um título e trazer 
mais um troféu para a galeria. O 
grupo conta com o incentivo da 
torcida na grande final, portanto 
reúna a família, os amigos afim de 
apoiar e torcer por nossos garotos 
em mais uma conquista.
Categoria 1998
 Após 9 partidas invicta na 
Copa Ovel a categoria nascidos 
em 1998 foi desclassificada na 
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semi-final. A derrota veio nos pê-
naltis contra o FK que levou a me-
lhor vencendo por 5 a 4.
Torneio mamadeira
 Será realizado neste sá-
bado, 06, às 8h, no campo sinté-
tico Marcelo Batista em Goiânia o 
Torneio Mamadeira. Serão 6 times 
disputando o torneio com os atle-
tas de até 6 anos. 

Bradesco T9 é campeão bancário Nove Soçaite

 O time do Bradesco T9 
conquistou o título de campeão 
bancário de futebol nove soçaite 
2014. A partida final foi disputada 
no Clube dos Bancários no último 
sábado, 30, e como já era de se 
esperar o  jogo foi disputadíssimo, 
com de costume no tradicional 

campeonato. Com a experiência 
de disputar finais e um excelente 
elenco, o Bradesco T9 já havia 
conquistado o título de campeão 
na modalidade sete soçaite 2014.
 Claro, a vitória não veio 
fácil e quem abriu o placar foi o 
Santander. Jogando na defensiva 

o time aproveitou o contra ataque 
e marcou o primeiro gol da grande 
final. 
 O Bradesco T9 não sentiu 
o gol e continuou com o estilo de 
jogo ofensivo, que lhe renderam 
durante a competição a melhor 
campanha, e com a insistência 
na busca pelo gol o Bradesco T9 
conseguiu empatar a partida. Já o 
Santander recuou o time para de-
fender do forte ataque do Brades-
co T9, com isso surgiram várias 
chances no contra ataque, mas as 
finalizações do Santander não fo-
ram felizes e muitos delas param 
nas mãos do Adhan, goleiro me-
nos vazado da competição.
 Mesmo correndo risco na 
defesa o Bradesco T9 continuou 
com o time adiantado e nos mi-
nutos finais do primeiro tempo 
marcou mais um. A equipe cam-



peã voltou para a segunda etapa 
com tática diferente, administran-
do o placar, a equipe tocava mais 
a bola, marcava a saída de bola 
do adversário envolvendo a equi-
pe do Santander que apesar de 
ficar com mais posse de bola não 
conseguia chegar ao ataque e as 
conclusões.  Na frente no placar e 
com o time melhor distribuído em 
campo o Bradesco T9 segurou os 
2 a 1 até o apito final e garantiu 
mais um importante título.
Premiações
 Os times campeão, vice e 
terceiro colocado, assim como os 
artilheiros e o goleiro menos vaza-
do, receberam troféus. Os atletas 
das três equipes receberam me-
dalhas. As premiações levaram o 
nome do diretor do SEEB-Goiás, 
Robson Vieira, incentivador do 

SEEB-Goiás realiza confraternização entre 
bancários aposentados

 O Sindicato dos Bancários 
de Goiás (SEEB-Goiás) realizou 
na sexta-feira, 28,  o almoço de 
confraternização entre os bancá-
rios aposentados. A festa contou 
com mesas de frios e frutas, almo-
ço farto com cardápio variado, be-
bidas, música ao vivo e bingo que 
teve como prêmio principal um ar 
condicionado. 
 O encontro ocorreu no Clu-
be dos Bancários, que proporcio-
na um clima agradável e tranqüilo 
onde os bancários aposentados ti-
veram a oportunidade de reencon-
trar amigos, colegas de trabalho e 
se divertir com as tantas histórias 
e, claro, relembrar os tempos de 
lutas quando plantaram sementes 

que rederam tantos frutos.
      O presidente do Sindicato dos 
Bancários de Goiás, Sergio Luiz 
da Costa, agradeceu a colabora-
ção de todos nas constantes lu-
tas por melhorias da categoria e 
salientou a importância dos apo-
sentados que tanto contribuíram 
nas conquistas “ vocês fizeram o 
sindicato, construíram a bela his-
tória e a credibilidade da nossa 
instituição. Nos chegamos depois 
e somos gratos e não medimos 
esforços para continuar e melho-
rar o que já foi feito por vocês”. Ele 
reafirmou que o Sindicato, assim 
como o Clube, estão de portas 
abertas para receber esses com-
panheiros e suas famílias. “       

Clube dos Bancários
Realize aqui a festa de confra-

ternização da sua agência
  
  
  

     As agências que desejarem 
fazer a festa de confraternização e 
procuram um ambiente agradável 
e aconchegante para comemorar, 
podem entrar em contato (com an-
tecedência) com a administração do 
Clube dos Bancários pelo email clu-
be@bancariosgo.org.br ou gilmar@
bancariosgo.org.br ou pelo telefone 
(62) 9977 6652 (Gilmar) para fazer a 
reserva.
            O complexo esportivo conta 
com bosque, um lugar aconchegante 
ao lado da natureza, um local reser-
vado para a realização de sua festa. 
O salão de festa do clube também 
está a disposição dos interessados, 
inclusive no período noturno. 

Diretores de plantão
 no clube

 
 Eurípedes e Enio formam a 
equipe de plantonistas neste final de 
semana (sábado, 06 e domingo, 07) 
no Clube dos Bancários. 
 Além da receptividade ao 
público eles estarão em plena dispo-
sição para sanar eventuais dúvidas 
sobre o uso e espaço do complexo 
esportivo assim como assuntos rela-
cionados a sindicalização e ao movi-
mento sindical. 

esporte e membro da equipe do 
Bradesco T9. A artilharia da com-
petição ficou empatada entre o jo-
gador Mauro (Santander) e Bren-
no (Mercantil) com 18 gols cada. 
Além do troféu ambos ganharam 
um par de chuteiras. O jogador 
Adhan garantiu o troféu de goleiro 
menos vazado e ganhou também 
um par de luvas. 


