
Goiânia, 10 de maio de 2013

O Sindicato dos Bancários de Goiás deseja a todas as mães, 
especialmente às bancárias, um feliz Dia das Mães! Neste 

domingo, 12, é dia de agradecer a dedicação, carinho, gene-
rosidade, a nobreza e o amor infinito que é o amor materno. 

Que com essas qualidades, você mãe, possa superar qualquer 
obstáculo da vida.

Feliz Dia das Mães

Futebol

 Apenas quatro equipes 
classificaram para as semi-fi-
nais do Campeonato Bancário 
de Futebol Sete Soçaite 2013. 
BCN, Santander, Bradesco Ta-
mandaré e Bradesco T-9, são 
os times que disputam as va-
gas para a partida finalíssima. 
 A primeira, de três ro-
dadas desta etapa tem, BCN 
x Bradesco T9 às 8h45min e 
Santander x Bradesco Taman-
daré às 10h15min. Os jogos 
serão disputados no Clube dos 
Bancários, Conjunto Itatiaia em 
Goiânia.

Resultados das oitavas 
 Disputadíssimos, os jo-
gos das oitavas de final pro-
porcionaram ao público belos 

espetáculos com muitos gols. 
Somente no confronto entre as 
equipes do Bradesco Tamanda-
ré e Bradesco Ribeirinho foram 
marcados 9, quanto o Bradesco 
Tamandaré venceu pelo placar 
de 5 a 4, se classificando para 

as semi-finais. 
 O BCN conseguiu pas-
sar para a próxima fase após 
vencer o Santander Centro Sul 
com o placar elástico de 6 a 3. 
Já o Santander garantiu a vaga 
ganhando de 4 a 3 do Brades-
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Times disputam semi-finais neste sábado, 11



co Bandeirantes. O Bradesco 
T9 goleou o Mercantil com o 
placar final de 5 a 1 e também 
está na disputa.

AESESB

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) joga nesta sexta-feira, 
10, a partir das 14h contra a 
Ovel. As duas escolinhas se 
enfrentam pela Copa Ovel 
nas categorias nascidos em 

1997,1999 e 2000. 
 No domingo o time do 
Clube dos Bancários recebe em 
casa o time do Vila Nova. Às 8h 
a categoria 2002 entra em cam-
po e às 9h é a vez da categoria 
2001 enfrentar o Vila.

Copa Cidade de Goiânia

 Os times do Clube dos 
Bancários pegam o Vila Nova 
Sede no sábado a partir das 
14h no Ct Marconi Perillo. 

Resultados da rodada anterior

Categoria 1999 Futebol Arte 3 x 3 AESESB
Categoria 1997 Futebol Arte 3 x 1 AESESB

Categoria 2001 AESESB 0 x 1 Flamengo
Categoria 2002 AESESB 1 X 3 Flamengo

 As duas 
escolinhas jo-
gam nas cate-
gorias nasci-
dos em 2000 e 
1999.

Arraiá dos bancários 2013
 A tradicional festa junina 
do Clube dos Bancários será 
realizada nos 7 e 8 de junho. 
O evento contará com a mostra 
nacional de quadrilhas, quan-
do escolas de vários estados 
se apresentam nos dois dias a 
partir das 20h. 
 A amostra é promovida 
pela Empresa Junina Caipirada 
Capim Canela, parceira impor-
tante da nossa entidade sindi-
cal, que este ano comemora 33 
anos de existência.
 A festa terá a vila caipira, 
onde os presentes encontrarão 
as tradicionais barraquinhas e 
seus pratos típicos das festas 
juninas. A entrada será gratuita 
para associados e seus depen-

Atletismo
 Joeilton Gonçal-
ves, atleta represen-
tante do Sindicato dos 
Bancários de Goiás, 
conquistou o primeiro 
lugar em sua categoria 
na corrida Pro Sangue 
na etapa da cidade de 
Anápolis realizada no 
último domingo, 5. 

Diretores de Plantão

 Bandeira, Emilio, Célio e 
Naiton formam a equipe de plantonis-
tas deste final de semana (sábado, 11 
e domingo, 12). Todos eles estarão em 
plena disposição dos presentes afim de 
sanar eventuais dúvidas sobre o uso e 
espaço do complexo esportivo.

Domingo Show

 O Dia das Mães no Clube dos 
Bancários será animado pela banda 
Kep-Samba, que se apresentará neste 
domingo, 12, a partir das 12h. Entoan-
do sucessos já consagrados do samba, 
e claro também os atuais, o grupo pro-
mete dar um toque a mais neste dia que 
já tão especial. 

Venha e confira!

dentes, mediante a apresenta-
ção da carteira do sindicato.
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