
Goiânia, 12 de dezembro de 2014

Copa Ovel
AESESB é vice-campeã na categoria 2002

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB), categoria nascidos em 
2002, conquistou o título de 
vice-campeã da Copa Ovel no 
último  domingo, 07. A partida 
final foi disputada contra o Goi-
ás, que venceu por 2 a 0. 
 A finalíssima foi disputa-
da no Ct da Agremiação Espor-
tiva OVEL em Goiânia. No total 
participaram da competição 30 
escolinhas de futebol e a AE-
SESB chegou à final desban-
cando o favoritismo dos times 
tradicionais como Atlético, Vila 
Nova e Goiânia F.C.

Jogadores da AESESB 
recebem prêmios

 O artilheiro da Copa 
Ovel foi o jogador da AESESB, 
Filipe Sousa, que além do tro-
féu ganhou uma bicicleta. O ca-
pitão da equipe, Lucas Rodrigo, 
foi o goleiro menos vazado do 
campeonato levando apenas 
7 gols. Ele também levou para 

casa uma bicicleta como prê-
mio.

Retrospectiva
 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (Ae-
sesb) participou de três com-
petições no primeiro semestre, 
obtendo excelentes resultados 
em todas elas. 
 Na Copa Revelação, foi 
vice-campeã nas categorias 98 
e 2002, mesmo resultado obti-
do na Copa Ovel. Também par-
ticipou do Campeonato Goiano 
Sub-17. 

Agenda
 A Escolinha encerra as 
atividades de 2014 no dia 14 
dezembro, recomeçando no 
dia 12 de janeiro. A partir da 
primeira semana de janeiro, as 
inscrições estarão abertas nas 
categorias sub 5, sub 8, sub 10, 
sub 12, sub 13, sub 15 e sub 
17. 
 A partir de janeiro, já 
está confirmada a participação 
da AESESB no Campeonato 
Goiano categorias sub-13, 15 
e 17, da Federação Goiana de 
Futebol (FGF).

Torneio mamadeira
 Neste sábado, 13, a AE-
SESB participa do Torneio ma-
madeira que será realizado no 
campo sintético Marcelo Batis-
ta em Goiânia. 
 A escolinha joga contra 
o Bota Fogo na categoria nas-
cidos em 2005 às 8h30min.  A 



equipe da AESESB joga contra 
o  Atlético nas categorias nas-
cidos em 2002 e 1998 a pri-
meira partida será realizada às 
9h30min (2002) e a segunda às 
10h30min. 

Diretores de plantão
 Antônio Valdivino e José Antônio formam a equipe de plantonis-
tas do Clube dos Bancários neste final de semana (sábado, 13 e domin-
go, 14). Eles estarão em plena disposição para entender o publico afim 
de sanar dúvidas relacionadas ao uso e espaço do complexo esportivo 
assim como esclarecer assuntos relacionados a categoria bancária. 

Confraternização no Clube dos Bancários

 As festas de fim de ano 
chegou e os eventos de confra-
ternização das empresas pede 
um ambiente tranqüilo e harmo-
nioso para comemorar mais um 
ano que se passa ao lado dos 
colegas de trabalho. Sabendo 
disso, a administração do Clu-
be dos Bancários coloca-se a 
disposição para atender você 
bancário que deseja fazer a 
festa de confraternização da 
sua agência. Entre em conta-
to (com antecedência) com a 
administração do Clube dos 
Bancários pelo email clube@
bancariosgo.org.br ou gilmar@
bancariosgo.org.br ou pelo te-
lefone (62) 9977 6652 (Gilmar) 
e faça sua reserva.

 Você conhece o Clube dos 
Bancários?  
 Bem localizado, na Ave-
nida Planície, Conjunto Itatiaia, 
a poucos minutos do centro 
de Goiânia, o Clube conta o 
bosque onde os associados e 
seus respectivos dependentes 
podem contar com a área para 
comemorem seus aniversários 
e confraternizações. 
 O bosque é um lugar 
aconchegante ao lado da natu-
reza, onde o associado terá um 
local reservado para a realiza-
ção de sua festa, contando com 
estrutura para essa finalidade, 
como churrasqueira, mesa etc. 
O salão de festas do clube tam-
bém está a disposição dos inte-

ressados, inclusive no 
período noturno desde 
que reservado com an-
tecipação.
Parque infantil
            Além dos espaços 
para as festas o com-
plexo conta também  
com parque aquático 
infantil, equipado com 
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toboágua, escorregador aquá-
tico e brinquedos diversos for-
mando um ambiente onde as 
crianças podem se refrescar e 
brincar. 
 Os adultos contam com 
piscina olímpica, toboágua, sa-
lão de jogos e com o bar e res-
taurante, que possui cardápio 
variado e a cerveja mais gelada 
de Goiânia, lembrando que se 
beber não dirija. 
 Para os que preferem a 
prática de esportes o complexo 
oferece campos de futebol, gra-
mados, soçaite e oficial, quadra 
poliesportiva, campos de areia 
para a pratica de voleibol e fu-
tebol.
            Comece a planejar sua 
confraternização e conte com o 
Clube dos Bancários nas suas 
festas de final de ano.


