
Goiânia, 28 de maio de 2015

Final do Campeonato Bancário Sete Soçaite 
BCN e Bradesco T9 disputam título 
Jogo que definirá o campeão será disputado no Clube dos Bancários neste sábado, 30, às 10h.

 A partida final da compe-
tição promete grandes emoções 
em razão do histórico das equi-
pes. O BCN defende a tradição 
e um montante invejável de con-
quistas em todos os campeonatos 
bancários, e tem chegado sempre 
às finais. Por outro lado o Brades-
co tem garantido vários títulos, in-
clusive a equipe venceu a edição 
2014 da competição e estabele-
ceu certo favoritismo pelo nível de 
jogo mantido durante o campeo-
nato. 
 Os dois times se enfren-
taram duas vezes nesta segunda 
fase do campeonato com uma 
vitória para cada lado, o que au-
menta a rivalidade entre essas 
equipes. Na primeira disputa o 
Bradesco T9 garantiu a vitória por 
8 a 5. O BCN conquistou a vaga 
na final vencendo o próprio Bra-
desco na rodada anterior com o 
placar de 9 a 7.
 Neste momento os núme-
ros favorecem o Bradesco T9, que 
tem o ataque mais positivo, a de-
fesa menos vazada e o maior sal-
do de gols. O BCN chega a final 
com a mesma pontuação do Bra-
desco (12) e oito vitórias durante a 
competição. Mas os números são 
‘esquecidos’ na final devido a dis-
posição dos atletas de ambas as 
equipes que se multiplica, propor-
cionando um belo espetáculo às 
torcidas.
 A reportagem do Notícias 
da Sesb ouviu o representante do 
BCN, Ailton Ferreira, que afirma 

estar confiante na conquista do 
título. “Estamos focado no jogo. 
Sabemos que nosso adversário 
está em boa fase, mas bem pre-
parados também. Nosso time está 
completo para a final, esperamos 
fazer um grande jogo e levar mais 
um troféu de campeão.” Segundo 
Ailton a sua equipe vai entrar em 
campo completo com o goleiro 
Alessandro e os jogadores de li-
nha Divino, Marco Aurélio, Danilo 
Lucio, Ailton, Rogério e Douglas. 
O banco de reservas será forma-
do pelos atletas Danilo, Roberson 
e Edésio.
 O capitão do Bradesco 
T9, Hélio Simiao, afirmou que 
a equipe está confiante, apesar 
das últimas derrotas quando o 
time esteve desfalcado jogando 
sem reservas, mas que na final 
vai com força total. “O time esta-

rá completo, somente nosso arti-
lheiro que está se recuperando de 
uma distensão na coxa que é dú-
vida. Iremos entrar em campo fo-
cados, atentos e respeitando nos-
so adversário, mas iremos impor 
nosso ritmo buscando mais uma 
vez vencer esta competição.” Ele 
garantiu que o time do Bradesco 
T9 entra em campo com os se-
guintes jogadores Daniel (goleiro), 
Warlen, Rodrigo, Wanner, Lucas 
Alves, Helio, e Juan. A equipe vai 
contar com os reservas Junior, 
Wilson, Carlos, Tafael, Tercio, Kai-
que, Vancleison e Robson.
 Com início no dia 31 de 
janeiro, o Campeonato Bancário 
Sete Soçaite 2015 teve oito times 
escritos. Foram realizados até o 
momento 45 jogos e marcados 
391 gols, uma média de 8,6 por 
partida. Atualmente a artilharia 



pertence ao Tafael Santos (Bra-
desco T9) com 29 gols e o goleiro 
menos vazado é o Adalberto do 
Itaú Independência. 
Confraternização
 Logo após o término da 
partida decisiva as diretorias So-
cial e de Esportes do Sindicato 
promovem uma bela confraterni-

zação entre os atletas de todas 
as equipes que participaram do 
campeonato. Será o momento 
para interação entre os atletas e 
organizadores, comemorações, 
discussões sobre lances espeta-
culares e inusitados, relembrar as 
vitórias e derrotas marcantes dos 
45 jogos disputados. 

Copa Ovel de Escolinhas
AESESB joga contra o Goiás neste 
sábado, 30

Diretores de plantão no Clube dos Bancários 

Ariovaldo e Antônio Leite formam a equipe 
deste final de semana
 
 Visando a comodidade dos freqüentadores do comple-
xo esportivo, a direção do Clube coloca à disposição diretores 
do Sindicato dos Bancários no Estado de Goiás, a fim de sanar 
eventuais dúvidas sobre seu uso e espaço além claro de estarem 
preparados para esclarecimento sobre o movimento sindical e 
a sindicalização. A equipe deste final de semana  (sábado, 30 e 
domingo, 31)  será formada pelos diretores Ariovaldo e Antônio 
Leite.

Noite Queijos e Vinhos 
na AABB Goiânia

 
 O sabor, o romantismo e o 
calor de um bom vinho esperam 
por você! É a Noite Queijos e Vi-
nhos que vem para proporcionar 
aos seus convidados uma noite 
memorável. 
 O evento será dia 30 (sá-
bado) à partir das 20h00min no 
saguão do Bar Central do clube e 
está sendo preparado com muito 
carinho para que todos desfrutem 
de um ambiente romântico, com 
uma gastronomia selecionada e o 
melhor da música com a apresen-
tação do Trio Os Caçulas.  Tragam  
seu vinho preferido e divirtam-se!
 Os bancários sindicaliza-
dos pagam o mesmo valor dos 
associados da AABB Goiânia, 
conforme tabela publicada no site 
www.goiania.aabb.com.br.

Serviços:
Nome: Noite Queijos e Vinhos 
2015
Local/horário: Bar Central da 
AABB Goiânia / 20h00min
Endereço: BR 153 Km 03 – Sa-
ída para Anápolis (próximo a 
AGETOP) – Goiânia GO
Apresentação musical: TRIO 
OS CAÇULAS
Alimentos e Bebidas (não in-
cluso)
Informações  e reservas:(62) 
3202-6080 / 3999-9853 / 9687-
0165

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários entra 
em campo neste sábado, 30, às 
15h30min, contra o Goiás, pela 
Copa Ovel. A duas escolinhas jo-
gam na categoria sub 11 e a par-
tida será realizada no Clube dos 
Bancários. Na rodada anterior a 
AESESB categoria sub 10 venceu 
o RAE Trindade fora de casa por 
4 a 0. 
 A categoria sub 11 tam-
bém conquistou a vitória sobre 
o mesmo adversário por 1 a 0. 
Na próxima quarta-feira, 3 e ju-

nho, a equipe da AESESB sub 16 
pega o Goiás na Vila Olímpica às 
15h30min.
Campeonato Goiano
 No domingo, 31, a Es-
colinha de Futebol do Clube dos 
Bancários, categoria sub 13, joga 
contra o Goiás às 10h no Ct do 
Parque Anhaguera. A partida é 
valida pelo Campeonato Goiano. 
Na rodada anterior a AESESB sub 
13 empatou em 1 a 1 fora de casa 
contra o Caldas Novas.


