
Goiânia, 21 de novembro de 2014

Final do campeonato 
Titulo será disputado no dia 29 
           Bradesco T9 e Santander 
disputam a final do Campeona-
to do Clube dos Bancários de 
Futebol Nove Soçaite 2014 no 
próximo dia 29 de novembro 
(sábado). A grande final será 
disputada às 10h20min.  
  O Bradesco T9 
conquistou a vaga após vencer 
o Barcelona por 5 a 0 na roda-
da anterior. Já o Santander ga-
rantiu presença na finalíssima 
após partida equilibrada contra 
o Mercantil em que a equipe 
levou a melhor sobre o adver-
sário e venceu por 3 a 2 e con-
corre ao título de campeão.
  Às 9h20min a equipe do 
Mercantil e o Barcelona dispu-
tam a terceira colocação. Três 
jogadores disputam a artilharia 

da competição, Mauro (Santan-
der) e Brenno (Mercantil) es-
tão empatados até o momento 
com 18 gols e Tafael (Brades-
co) está com 17 gols.  Na dis-

Veja a classificação das quatro equipes:

puta pra melhor goleiro estão, 
Adhan (Bradesco T9) com 22 
gols sofridos e José Luiz (San-
tander) que levou 24 gols.
 

Foto arquivo

Equipes JG PG V E D GP GC SD
Bradesco T9 11 28 8 2 1 47 20 27
Santander 11 25 7 2 2 39 26 13
Mercantil 11 21 5 3 3 37 24 13
Barcelona 11 16 4 2 5 22 35 -13

Banda de K no Clube dos Bancários 
 

 A animação deste domingo, 23, no Clube 
dos Bancários ficará por conta da Ban-
da de K. O grupo musical se apresenta a 
partir das 12h, entoando sucessos do pa-
gode, axé e samba. Eles prometem fazer 
deste dia  um momento especial. Venha 

curtir mais essa atração com sua família.

Diretores plantonistas 
do Clube dos Bancários

 A equipe deste final de 
semana (sábado, 22, e do-
mingo, 23,) será formada por 
Juarez e Alcides. Além da re-
ceptividade, eles estarão a 
disposição dos presentes afim 
sanar eventuais dúvidas sobre 
o uso e espaço do complexo 
esportivo. 
 Assuntos relacionados 
ao movimento sindical e sindi-
calização também poderão ser 
esclarecidos através desses 
diretores.



AESESB nas oitavas de final da Copa Ovel de Escolinhas
 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários está 
com cinco categorias disputan-
do as oitavas de final da Copa 
Ovel de Escolinhas. A categoria 
1998 recebe neste sábado, 22, 
o Goiás no  Clube dos Bancá-
rios às 10h30min. 
 No domingo, 23, a ca-
tegoria nascidos em 2000 joga 
contra o Flamengo às 8h no Ct 
da AGECOM. Ainda no domin-
go as categorias 2002 e 2004 
entram em campo contra as 
equipes ONG. As duas escoli-
nhas jogam no Clube dos Ban-
cários a partir das 15h30min.
Resultados da rodada anterior
 A categoria 2002 jo-
gou na sexta-feira, 14, contra 
o RHFC e venceu com golea-
da de 3 a 0. No jogo entre AE-

SESB e Flamengo categoria 
1998 a partida terminou em 1 
a 1 no tempo normal levando 
o jogo  para os pênaltis. A AE-
SESB levou a melhor e venceu 
por 7 a 6 e passou para a pró-
xima fase. A categoria 2000 en-

frentou o Vila Nova e também 
venceu nos pênaltis. No tempo 
normal a partida terminou em 0 
a 0, já nas penalidades a AE-
SESB venceu por 9 a 8. 

Última etapa do 
Goianão BB 2014

             
  
  
  
    

 A ultima etapa do Goia-
não BB 2014 será realizada neste 
sábado, 22, na AABB Goiânia a 
partir das 9h. O evento esportivo/
social é promovido pela Superin-
tendência do Banco do Brasil em 
Goiás, objetivando a aproxima-
ção e confraternização entre os 
funcionários do Banco do Brasil e 
seus familiares, as comunidades, 
clientes e demais parceiros. 
 As modalidades disputa-
das são: futebol soçaite e vôlei de 
areia 4×4. Também serão realiza-
dos no mesmo dia os jogos de en-
cerramentos do JESAF. A festa do 
término do Goianão BB 2014 terá 
várias atrações. Comidas, bebi-
das, jogos das estrelas, músicas 
ao vivo e muita comemoração da 
equipe campeã.

Venha para o Clube dos Bancários
 O Clube dos Bancá-
rios, localizado na Av. Planíce 
no Conjunto Itatiaia próximo 
ao campus da UFG a poucos 
minutos do centro de Goiânia, 
conta com parque aquático 
infantil, equipado com toboá-
gua, escorregador aquático e 
brinquedos diversos formando 
um ambiente onde as crianças 
podem se refrescar e brincar. 
Lembrando que é necessário o 
acompanhamento dos respon-
sáveis. 
 Além da estrutura aquá-
tica e esportiva o clube conta 
ainda com o bosque onde os 
associados seus respectivos 
dependentes podem contar 
com a área do bosque para co-
memorarem seus aniversários. 
Além de ser um lugar aconche-
gante ao lado da natureza, o 
associado terá um local reser-
vado para realização de sua 
festa, contando com estrutu-

ra para essa finalidade, como 
churrasqueiras, mesas etc.
Como devo proceder?
             Os interessados em 
realizar sua festa no  espaço do 
bosque deve entrar em contato 
com antecedência com a admi-
nistração  do clube pelo email 
clube@bancariosgo.org.br ou 
gilmar@bancariosgo.org.br e 
fazer sua reserva.


