
Goiânia, 13 de novembro de 2015

Campeonato Bancário de Futebol

Quatro times estão nas semifinais

 Santander, Itaú 
IndepeSantander, Itaú 
Independência, Barce-
lona e Bradesco T9 são 
as equipes classificadas 
para a semifinal do Cam-
peonato Bancários de 
Futebol Nove Soçaite. 
A primeira partida desta 
fase começa às 9h20min 
quando o Bradesco T9 
entrará em campo contra 
o atual líder da compe-
tição, Santander. A se-
gunda será às 10h30min 
entre Barcelona e Itaú 
Independência. Os jogos 
acontecem no Clube dos 
Bancários (Av. Planície 
- Conjunto Itatiaia - Goi-
ânia).
 A rodada ante-
rior foi decisiva tendo 

em vista a continuidade 
das equipes no campe-
onato. Com 21 pontos o 
Santander mostrou por-
que lidera a ponta da 
tabela, venceu o Sport 
Clube Bradesco por 9 a 
0 e chega confiante nas 
semifinais. O Itaú Inde-
pendência empatou com 
o Sicoob em 1 a 1 che-
gando aos 20 pontos e 
garantindo a vaga para a 
próxima fase. O empate 
também por 1 a 1 entre 
Barcelona e Bradesco 
Financiamento foi o su-
ficiente para o Barcelona 
segurar a terceira vaga. 
A última vaga da semifi-
nal foi ocupada pelo Bra-
desco T9, que mesmo 
perdendo para o BCN 

por 5 a 4 passou para a 
próxima fase.
 Neste momen-
to o Barcelona possui o 
ataque mais positivo, a 
defesa menos vazada e 
o maior saldo de gols e 
ocupa terceira colocação 

na tabela com 19 pontos. 
O líder Santander e Itaú 
Independência (segundo 
colocado) tem os atuais 
artilheiros da competi-
ção. Caio (Itaú) e Mauro 
(Santander) possuem 13 
gols cada. Desde o iní-
cio, no dia 8 de agosto, 
os times tem mostrado 
grande equilíbrio, com 
troca constante na ponta 
da tabela proporcionan-
do um belo espetáculo 
ao público. Venha torcer 
pelo time do seu banco e 
se divertir com o esporte 
mais praticado do país.

Show ao vivo com a banda Nossa Pegada
 
 O Clube dos Bancários tem por tradição oferecer todos os domingos atrações musicais aos 
freqüentadores do complexo esportivo, e neste domingo, 15, não será diferente. A banda Nossa 
Pegada se apresenta no Clube, a partir das 12h, e os músicos prometem não deixar ninguém pa-
rado entoando os atuais sucessos do pagode, axé, samba e claro as canções já consagradas do 
gênero musical. Venha curtir mais essa atração no Clube e traga sua família.



Clube dos Bancários aberto das 9 às 18 horas 
aos sábados e domingos
 O Clube dos 
Bancários, localiza-
do na Av. Planície no 
Conjunto Itatiaia, a 
poucos minutos do 
centro de Goiânia, pro-
porciona um ambiente 
tranqüilo e refrescan-
te. O complexo  conta 
com parque aquáti-
co infantil, equipado 
com toboágua, escor-
regador aquático e 
brinquedos diversos, 
formando um ambien-
te onde as crianças 
podem brincar. Os 
adultos também têm o 
seu toboágua e duas 
piscinas próprias para 
refrescantes banhos. 

Os adeptos da nata-
ção contam com uma 
piscina semi-olímpica, 
ideal para a prática do 
esporte, e a área des-
tinada ao banho de sol 
é ampla e convidativa.
            Além de estru-
tura aquática e esporti-
va o clube conta ainda 
com o bosque onde os 
associados e seus res-

pectivos dependentes 
encontram um ambien-
te propicio para quem 
quer fugir das altas 
temperaturas. Além de 
ser um lugar aconche-
gante ao lado da natu-
reza, o bosque é uma 
área onde o associado 
pode fazer sua reserva 
para realização de sua 
festa, contando com 
estrutura para essa fi-
nalidade, como chur-
rasqueiras, mesas etc.
             Os interessados 
em realizar sua festa 
no  espaço do bosque 
devem entrar em con-

Diretores de plantão no 
Clube dos Bancários

 A equipe deste final de semana (sábado, 
14 e domingo,15) será formada por Eurípedes 
e Marcélio. Eles estarão recepcionando os pre-
sentes além claro de estar aptos a sanar even-
tuais dúvidas sobre o espaço e uso do complexo 
esportivo além de assuntos relacionados a sin-
dicalização e o movimento sindical.

tato com antecedência 
com a administração  
do clube pelo email 
clube@bancariosgo.
org.br ou gilmar@ban-
cariosgo.org.br e fazer 
a reserva.

Quadra poliesportiva
 
 
  
  
 

A direção do complexo esportivo mantém a constante 
manutenção de todo o espaço e estrutura. Nesta semana 
o ginásio poliesportivo recebeu ampla reforma e pintura 
nova. O ambiente recebe grandes eventos como a Festa 
Junina dos Bancários quando acontece a mostra nacional 
de quadrilhas, campeonatos como o do Centro Oeste de 
Taekdo  realizado no última dia 30 de outubro, além claro 
da prática que destina a quadra. 


