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Dia da criança
Sindicato tem programação especial no sábado, 11
 O Clube dos Bancá-
rios antecipa o Dia da Criança 
e faz programação especial 
para a criançada neste sába-
do, 11, quando os pequeninos 
poderão se divertir em vários 
brinquedos como Pula-Pula, 
Castelinho inflável, Piscina de 
Bolinhas, Pimbolim (Totó) den-
tre outros. Será um dia movi-
mentado e alegre, regado com 
deliciosas guloseimas como 
pipoca, algodão doce e picolé. 
Os baixinhos poderão se diver-
tir em um camarim que ficará 
por conta deles, acompanha-
dos por profissionais do ramo, 
onde vão se produzir e  embe-
lezar fazendo maquiagens, xu-
xinhas, pinturas artísticas e de 
unhas.
            Tudo isso será ao som da 

Banda Atração, que preparou o 
repertório especialmente para 
as crianças. A interação entre 
os baixinhos e o grupo musical 
será uma atração e descoberta 
a mais para a criançada, que 
com certeza irão ‘balançar o 
esqueleto’.
 Além das programações 
especiais o complexo esportivo 
disponibiliza o parque aquático 
infantil equipado com toboá-

gua, escorregador aquático e 
diversos brinquedos que com-
põem o ambiente divertido e 
refrescante que as crianças 
tanto gostam. É necessário que 
nestes ambientes os pais ou 
responsáveis estejam acompa-
nhando suas crianças. Atenção 
mamãe, papai, vovô, vovó, titio 
e titia! Venham participar dessa 
grande festa feita especialmen-
te para os seus pequeninos!

Sétima rodada

Jogos serão disputados neste sábado, 11

 Abrindo a sétima roda-
da, às 8h20min, tem Brades-
co T9 contra o Santander. As 
duas equipes possuem 13 pon-
tos mas o Bradesco T9 possui 
maior saldo de gols e ocupa a 

segunda colocação. 
 O lanterninha da com-
petição, Bradesco Ribeirinho, 
enfrenta o Bradesco Campi-
nas, quinto colocado, às 10h. E 
o atual líder Mercantil defende 
a liderança contra o Barcelona 
fechando a sétima rodada às 
11h15min. 

Resultados da sexta rodada

 O equilíbrio entre as 
equipes é o destaque desta edi-

ção do Campeonato. Na sexta 
rodada não foi diferente das ou-
tras já disputadas. No primeiro 
jogo entre Bradesco Ribeirinho 
e Mercantil as equipes mostra-
ram que não há favorito para o 
título, as duas equipes termina-
ram o jogo em 2 a 2 após 
partida disputadíssima. 
 Barcelona vem se recu-
perando nas últimas rodadas 
e arrancou vitória importante 
contra o Bradesco T9. Mas não 
foi fácil, a equipe venceu por 



um gol de diferença fechando 
a partida em 2 a 1. A vitória do 
Santander foi mais expressiva 
vencendo o Bradesco Cam-
pinas por 3 a 1, mas precisou 
suar bastante a camisa.
 Até o momento o Bra-
desco T9 tem o ataque mais 
positivo  e maior saldo de gols. 
A defesa menos vazada per-
tence ao Mercantil e é dele o 
atual artilheiro, Brenno que tem 
13 gols marcados.

Copa Ovel de Escolinha

AESESB versus Atlético

Foto arquivo

 No sábado, 11, a Esco-
linha de Futebol do Clube dos 
Bancários (AESESB), catego-
rias 2000 e 1998 jogam contra 
o Atlético a partir das 8h30min. 
As partidas serão disputadas 
no Ct. Kaikan em Goiânia. No 
domingo, 12, é a vez da Es-
colinha do Clube dos Bancá-
rios (categorias nascidos em 
2002 e 2004) entrar em campo 
contra o Vila Nova a partir das 
8h30min no Ct São Carlos. Ve-

nha torcer pelos nossos garo-
tos rumo ao título!
 A equipe da AESESB 
categoria nascidos em 2002 re-
cebeu em casa o Inhumas na 
última terça-feira, 7. E em uma 
partida belíssima nossos ga-
rotos saíram com a vitória ex-
pressiva sobre o adversário. A 
equipe venceu por 6 a 2 e deu 
um show de bola,  levantando o 
ânimo da torcida. 

Diretores de plantão no 
Clube dos Bancários

 Afim de recepcionar e 
esclarecer eventuais dúvidas 
sobre o uso e espaço do com-
plexo esportivo a direção social 
do Clube dos Bancários coloca 
a disposição dos presentes os 
diretores Neto e Antônio Leite. 
 Eles estão aptos tam-
bém a dialogar  sobre a greve 
2014. A dupla estará presente 
no Clube neste final de sema-
na (sábado, 11, e domingo, 
12).

Esporte
 

 O Centro de Treinamen-
to WK Falcão apresenta aula 
demonstrativa de Muay Thai 
(Boxe Tailandês) incentivando 
a prática de esportes e manu-
tenção da boa saúde neste do-
mingo, 12, no Clube dos Ban-
cários. Clube apresenta Banda Atração neste   

domingo, 12

 A direção social do Clu-
be dos Bancários, como de 
costume, traz para os freqüen-
tadores do complexo esportivo 
mais um show ao vivo. A Banda 
Atração se apresenta neste do-
mingo, 12, a partir do meio dia. 
 O grupo musical prome-
te agitar a galera entoando os 
sucessos do pagode, samba 
e axé fazendo do domingo um 
dia especial e alegre. Venha 
curtir o domingo com sua famí-
lia no Clube dos Bancários.


