
Goiânia, 20 de novembro de 2015

Futebol Nove Soçaite
Rodada define equipes que irão disputar a final

 As equipes que 
continuam no Campeo-
nato Bancário de Fute-
bol Nove Soçaite 2015 
disputam neste sábado 
a segunda rodada das 
semifinais que definirá 
as duas equipes que irão 
disputar a grande final no 
próximo dia 28. 
 A disputa pelo 
título de campeão está 
acirradíssima. O Barce-
lona chegou aos 22 pon-
tos após vencer o Itaú 
Independência ( terceiro 
colocado com 20 pontos) 
por 5 a 3 e lidera a com-
petição. Em segundo na 
tabela está o Santander, 
também com 22 pontos, 
após empatar por 2 a 2 

com o Bradesco T9 que 
é o quarto colocado com 
19 pontos.
 Neste sábado, 
21, serão realizados as 
partidas de volta a par-
tir das 9h20min, quan-
do o Barcelona entra-
rá em campo contra o 
Itaú Independência e às 
10h30min o Bradesco T9 
enfrenta o Santander. A 
artilharia da competição 
até a rodada anterior 
pertence ao Caio (Itaú 
Independência) com 16 
gols. Até a disputa da 
segunda rodada das se-
mifinais, o Barcelona é 
a equipe com o ataque 
mais positivo, o maior 
saldo de gols e divide 

com o Santander a defe-
sa menos vazada.
 Até o momen-
to foram disputados 38 
jogos e marcados 245 
gols, uma média de 6,04 

por partida, o que pro-
porciona um belo espe-
táculo aos torcedores. 
Venha prestigiar e torcer 
pelo seu time!

Diretores de plantão 

 Neste final de 
semana (sábado, 21 e 
domingo, 22) a equipe 
de plantonistas do Clube 
dos Bancários será for-
mada por Àlvaro e José 
Antônio. 
 Além da recepti-
vidade eles estarão em 
plena disposição para 
sanar eventuais dúvidas 
sobre o uso e espaço do 
complexo esportivo além 
claro, de assuntos per-
tinentes ao movimento 
sindical e a sindicaliza-
ção.

Confraternização
Faça a festa de final de ano da sua agência no Clube dos 
Bancários

 As agências que desejarem 
fazer a festa de confraternização e 
procuram um ambiente agradável 
e aconchegante para comemorar, 
podem entrar em contato (com 
antecedência) com a administra-
ção do Clube dos Bancários pelo 
email clube@bancariosgo.org.br 
ou gilmar@bancariosgo.org.br ou 
pelo telefone (62) 9977 6652 (Gil-
mar) para fazer a reserva.
            O complexo esportivo conta 

com bosque, um lugar aconchegante ao lado da natureza, local reservado para 
a realização de sua festa. O salão de festa do clube também está a disposição 
dos interessados, inclusive no período noturno.


