
Goiânia, 04 de dezembro de 2015

Campeonato Nove Soçaite
Barcelona e Bradesco T9 disputam título neste sábado, 05

 As duas equipes 
entram em campo às 
10h30min neste sábado, 
05, no Clube dos Bancá-
rios para disputar a final 
do Campeonato Bancá-
rio de Futebol Nove So-
çaite 2015. A disputa en-
tre as duas equipes pelo 
título mostra o quanto o 
campeonato é acirrado 
tendo em vista que am-
bas alternaram várias 
vezes nas posições da 
tabela.
 O Barcelona que 
chegou a ficar nas últi-
mas posições nas pri-
meiras rodadas chegou a 
final ocupando a primeira 
posição com 25 pontos, 
garantindo a vaga para a 
disputa ao vencer o Itaú 
Independência por 5 a 2. 
O Bradesco T9 havia ca-
ído de rendimento, mas 
se recuperou na segun-
da fase da competição, 
derrotando seu concor-
rente direto (Santander) 
a vaga da final por 7 a 
3 a equipe vai mais uma 
vez disputar o título.
 No primeiro con-
fronto entre as duas 
equipes na primeira fase 
quem levou a melhor 
foi o Bradesco T9 que 
venceu o Barcelona por 
4 a 3 e 3 a 2. Por outro 
lado o Barcelona tem o 
ataque mais positivo, a 
defesa menos vazada 

e o maior saldo de gols 
da competição. A certeza 
é que a final será muito 
disputada e com certeza 
rendera um belo espetá-
culo ao público, por isso 
não perca venha torcer 
pelo seu time e prestigiar 
os finalistas.
Medalha de prata
 Às 9h20min o 
Itaú Independência e 
Santander disputam a 
terceira colocação do 
campeonato. A disputa 
também acontece pela 
artilharia Caio (Itaú) e 
Mauro (Santander) estão 
empatados com 16 gols 
cada, o que aumentará 
ainda mais o nível da 
partida. 
 A competição 

teve início no dia 08 de 
agosto contando com 
8 equipes participan-
tes são elas: Barcelona, 
Santander, Bradesco 
T9, Itaú Independência, 
BCN, Sport Clube Bra-

desco, Bradesco Finan-
ciamentos e SICOOB. 
Foram realizados 40 jo-
gos quando foram mar-
cados 262 gols obtendo 
uma média de 6,06 por 
partida.

Corrida do TRT-GO
  O represen-

tante do Sindicato 
dos Bancários no 
Estado de Goiás, 
Joeilton Gonçalves, 
conquistou a segun-
da colocação na ca-
tegoria entre 40 e 49 

anos e foi o décimo quarto no geral dos 10km da 
Corrida do TRT-GO que contou com 1.200 atletas. O 
evento comemorou os 25 anos do Tribunal Regional 
do Trabalho de Goiás.



Confraternização reúne bancários aposentados

 O Sindicato dos 
Bancários de Goiás reali-
zou na última sexta-feira, 
28, a tradicional confra-
ternização entre os ban-
cários aposentados. A 
festividade contou com 
almoço farto com car-
dápio variado, bebidas, 
mesa de frutas e frios e 
música ao vivo. Em um 
clima alegre e tranqüilo 
proporcionado pelo Clu-
be dos Bancários, os 
aposentados puderam 

reencontrar amigos, co-
legas de trabalho e re-
lembrar os tempos de 
lutas que tanto frutifica-
ram.
            Sergio Luiz da Cos-
ta, presidente do SEEB-
-Goiás, agradeceu a pre-
sença de todos e afirmou 
que a categoria bancária 
pode contar com o sin-
dicato. “ O sindicato só 
existe por causa de cada 
um de vocês que colabo-

raram lutando pelas me-
lhorias da nossa classe, 
se sintam em suas pró-
prias casas, o clube e o 
sindicato estará sempre 
de portas abertas para 
receber vocês.”
  O evento, or-
ganizado pela diretoria 
social, teve aprovação 
unânime dos presentes. 
O diretor social Gilmar 
Fernandes afirma que 

todos se sentiram home-
nageados e felizes com 
a festa. “Tivemos um 
número expressivo de 
aposentados, o que nos 
deixou contentes. Os 
elogios dos companhei-
ros são a prova de que a 
confraternização foi um 
sucesso e pretendemos 
continuar promovendo 
esse evento”, diz.

Diretores de plantão

 A equipe de plan-
tonistas deste final de 
semana (sábado, 05 e 
domingo, 06) será for-
mada pelos diretores 
Bandeira e Gomes. 
 Eles estarão em 
plena disposição para 
sanar eventuais dúvidas 
sobre o uso e espaço do 
complexo esportivo além 
de esclarecer assuntos 
relacionados a sindica-
lização e o movimento 
sindical.

Faça suas festas de final de ano no Clube dos Bancários
 Ainda há tempo! 
Você bancário que deseja 
fazer a festa de confraterni-
zação da sua agência e está 
procurando um ambiente 
agradável e aconchegante 
para comemorar, entre em 
contato  com a administra-
ção do Clube dos Bancários 
pelo email clube@banca-
riosgo.org.br ou gilmar@
bancariosgo.org.br ou pelo 

telefone (62) 9977 6652 
(Gilmar) e faça sua reserva. 
            O Clube conta com o 
bosque onde os associados 
e seus respectivos depen-
dentes podem contar com a 
área para comemorem seus 
aniversários e confraterni-
zações. O salão de festa do 
clube também está a dispo-
sição dos interessados, in-
clusive no período noturno.


