
Goiânia, 06 de novembro de 2014

Nove soçaite
Campeonato chega a décima rodada
 Será disputada neste sá-
bado, 08, no Clube dos Bancários 
(Conjunto Itatiaia em Goiânia-GO), 
a décima rodada do Campeonato 
Bancário de Futebol Nove Soçai-
te. Abrindo os jogos deste final de 
semana tem Bradesco Campinas 
versus Mercantil às 9h20min. O 
Bradesco T9 joga contra o Bra-
desco Ribeirinho às 10h20min. 
Fechando a rodada às 11h20min 
tem Barcelona e Santander.
 O Bradesco T9 faz a me-
lhor campanha até o momento, e 
continua na liderança da competi-
ção com 22 pontos, tem o ataque 
mais positivo, a defesa menos 
vazada e o maior saldo de gols. 
A segunda colocação pertence ao 
Santander com 19 pontos e é da 
equipe o atual artilheiro, Mauro, 
que marcou 15 gols até o momen-
to e lidera a artilharia da competi-
ção.
Resultados da 9ª rodada
 Mesmo desfalcado o Bra-

desco T9 venceu o Bradesco 
Campinas por goleada, de 6 a 1 
garantindo lhe a liderança. O San-
tander também venceu com o pla-
car expressivo, a equipe marcou 5 
vezes na vitória por 5 a 2 contra o 
Mercantil. 
 Em um jogo disputadíssi-
mo entre as equipes do Barcelo-
na e Bradesco Ribeirinho quando 
ambas mostraram equilibrio técni-
co na partida, o resultado não po-
deria ser diferente, 1 a 1.

Tafael Barbosa Bradesco T9
Anderson Moura Bradesco T9
Vancleison Bradesco T9
Warley Bradesco T9
Hélio Simião Bradesco T9
Kaíque de Paula Bradesco T9
Vinícius Arantes Bradesco Ribeirinho
Gabriel Bradesco Ribeirinho
Vitor Ribeiro Bradesco Ribeirinho
Charbel Gomes Barcelona
Rodrigo Alves Barcelona
Breno Mathias Mercantil

Jogadores suspensos

Copa Ovel

 A Escolinha de Futebol do 
Clube dos Bancários (AESESB) 
garantiu antecipadamente vagas 
para as oitavas de final da Nona 
Copa Ovel de Escolinhas em qua-
tro categorias. As partidas desta 
fase começam após o dia 15 de 
novembro.

Confira as classificações da 
AESESB 

AESESB se classifica para as oitavas de final em quatro categorias



 Cumprindo os jogos da 
tabela a AESESB recebe nes-
te sábado, 08, o Vasco. As duas 
escolinhas jogam nas categorias 
nascidos em 1998 e 2000 a partir 
das 15h. 
 No domingo, 09, é a vez 

das categorias 2004 e 2002 en-
trarem em campo contra o Goiás 
Esporte. Os jogos acontecem no 
Ct. Coimbra a partir das 09h.
Resultados da rodada anterior
Categoria 2004  aesesb 2 x 1 ovel
Categoria 2002  aesesb 1 x 2  ovel

Atletismo
24 horas de Esporte 
  

    As 24 Horas de Esportes no 
Autódromo Internacional de Goiânia 
aconteceu nos dias 1º e 2 deste mês, 
quando foram disputadas vários mo-
dalidades do atletismo. O maratonis-
ta representante do Sindicato dos 
Bancários no Estado de Goiás, Joeil-
ton Gonçalves, participou da corrida 
Music & Run Sunset. O atleta chegou 
em primeiro em sua categoria (45 a 
49 anos) e nono colocado geral. O 
percurso percorrido de 6,5km  foi re-
alizado às 18h.   

Diretores de plantão
 Neste final de semana (sába-
do, 08, e domingo, 09) a equipe será 
formada por Ariovaldo e Toninho 
Leite. Eles estarão em plena disposi-
ção dos presentes afim de sanar even-
tuais dúvidas sobre o uso e espaço do 
complexo esportivo além de assuntos 
relacionados ao movimento sindical e 
a sindicalização.

Novembro Azul
Campanha nacional de conscientização sobre o câncer de próstata 
 O câncer de próstata é o cân-
cer mais frequente no sexo masculi-
no, ficando atrás apenas do câncer 
de pele não menaloma. Estatísticas 
apontam que a cada seis homens, 
um é portador da doença. N o 
intuito de conscientizar a população 
masculina sobre a doença, visando a 
diminuir a taxa de mortalidade, que 
ainda é alta, o Instituto Lado a Lado 
pela Vida e a Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU) desenvolvem o No-
vembro Azul, uma iniciativa que já 
faz parte do calendário nacional das 
campanhas de prevenção no Brasil. O 
objetivo é combater a doença e, prin-
cipalmente, motivar a população mas-
culina a fazer exames preventivos.
 O calendário de atividades 
do Novembro Azul 2014 conta com 
diversas ações em todos os estados 
brasileiros, que contemplam a ilumi-
nação de pontos turísticos e monu-
mentos, palestras informativas para 
leigos, ações em estádios, interven-
ções em eventos populares e pedágios 
em locais de grande circulação, além 
de um fórum no Congresso Nacional e 
no Senado Federal.”A campanha tem 
sido referência na missão de orientar a 
população masculina a cuidar melhor 
da saúde e procurar o médico com 
mais frequência. Os homens são mais 
resistentes à ideia de ir regularmente 

ao médico e, por isso, acabam desco-
brindo a doença em estágio já avança-
do”, diz Marlene Oliveira, presidente 
do Instituto Lado a Lado pela Vida.
 “Depois do aparecimento dos 
sintomas, mais de 95% dos casos de 
câncer de próstata já se encontram 
em fase avançada. Por isso, é impor-
tante o exame regular através do to-
que retal e do PSA periodicamente”, 
afirma Carlos Corradi Fonseca, pre-
sidente da SBU. A SBU recomenda 
que homens a partir de 50 anos pro-
curem seu urologista para discutir a 
prática e a realização da avaliação. 
Aqueles com maior risco da doença 
(história familiar, raça negra) devem 
procurar o urologista a partir dos 45 
anos. Os exames consistem na dosa-
gem sérica do PSA e no exame digi-
tal retal, com periodicidade anual.
 Esta prática está relaciona-
da à diminuição de cerca de 21% na 
mortalidade pela doença em estudos 
de grande porte e longo seguimento.
Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia


