
Goiânia, 10 de julho de 2015

 Foi realizado nos dias 3, 
4 e 5 (sexta, sábado e domin-
go)  no Clube dos Bancários no 
Conjunto Itatiaia em Goiânia, a 
etapa final do circuito goiano de 
quadrilhas juninas 2015, com 
equipes de vários estados do 
país. Ao todo participaram 21 
equipes de quadrilheiros. Na 
sexta-feira, 3, apresentaram 
Paixão Goiana, Balancê, Luau 
do Sertão, Mandacaru, Foga-
réu, Raízes de Goiás e Arraia 
Capim Canela. 
 No sábado as apresen-
tações foram feitas por: Brilha 
São João, Arrasta Pé, Capim 
Canela, Aconchego, Renas-
cer, Tradição e Ritmo e Xique 
Xique. Fechando a festividade 
no domingo, 5, apresentaram 
o Grupo Viva, Chão Goiano, 
Anarrie de São João, Arraia da 
Capitá, Chapéu do Vovô, Os 
Vagabundos e Arriba Saia.
 O grande campeão da 

competição foi o grupo 
Arriba a Saia que en-
cheu os olhos dos pre-
sentes com uma linda 
apresentação, arran-
cando notas altas dos jurados 
o que levou ao título. O evento 
comemorou o 35º Arraia Capim 
Canela e a exemplo dos anos 
anteriores o ginásio poliespor-
tivo do clube foi  totalmente 

preenchido pelo público que 
manifestou sua satisfação com 
calorosos aplausos e o compa-
recimento em massa nos três 
dias de festas. 

Festa junina
Clube dos Bancários sediou etapa final de quadrilhas juninas 

Nove soçaite 2015
Garanta a vaga do seu time
 O Campeonato Bancário 
Nove Soçaite 2015 terá início 
no dia 8 de agosto, no dia 30 de 
julho (quinta-feira) os represen-
tantes dos times e comissão 
organizadora da competição se 
reúne, quando será repassada 
as informações e diretrizes a 
ser seguidas durante o cam-
peonato. Já garantiram a vaga 
a equipe do Bradesco T9 (bi-

-campeão desta competição), 
BCN, SICOOB e Santander. 
Não perca a oportunidade de 
participar do tradicional campe-
onato da categoria bancária.
Inscrições gratuitas
 As continuam abertas 
para bancários de todo o esta-
do de Goiás. As equipes inte-
ressadas em participar da com-
petição devem fazer o quanto 



antes as inscrições de seus 
jogadores. Lembrando que os 
atletas associados não pagam 
pela inscrição e nem pela parti-
cipação no campeonato. Entre 
em contato com Kareca pelo 
fone (62) 3205-1727 ou 8108 
0578 e efetivem suas participa-
ções.

Resultados da AESESB 
 
 A Escolinha de Futebol do Clube dos Bancários (AESESB) 
realizou jogos amistosos contra o Vila Nova no último final de 
semana. A Escolinha saiu invicta dos dois jogos disputados, e 
as vitórias foram por goleadas. Na categoria sub 10 a AESESB 
venceu o Vila por 4 a 0 e na categoria sub 13 a vitória foi por 5 a 
1.

Clube tem expediente de sexta à domingo 
durante o mês de julho
 Associados e familiares 
que estão em plenas férias po-
dem aproveitar uma dia a mais 
no Clube dos Bancários. Como 
é costume o complexo espor-
tivo está com expediente tam-
bém às sextas-feiras do mês de 
julho das 8 às 17h, objetivando 
maior qualidade aos freqüenta-
dores neste período que abran-
ge também o recesso escolar. 
Lembrando que as crianças de-
vem estar acompanhadas dos 
pais ou responsáveis.
            O Clube dos Bancários, 
localizado na Av. Planície conj. 
Itatiaia - Goiânia, conta com 
áreas destinadas a churrasco 
em um ambiente arborizado e 
tranqüilo com churrasqueiras 
individuais e conjuntas, me-
sas e cadeiras e bar exclu-
sivo para atendimento do 
bosque. Venha recarregar 
as energias e traga sua fa-
mília para passar um dia agra-
dável no complexo esportivo.


