Goiânia(GO), 31 de outubro de 2014

Futebol

Campeonato retoma seu curso normal neste sábado, 1
Após ter sofrido
uma pequena pausa
em razão das eleições,
o
Campeonato
de
Futebol do Clube dos
Bancários retoma suas
atividades
neste
sábado, 1, quando
serão disputados mais
três partidas válidas
pela nona rodada da
competição. Confira os
horários dos jogos e
prestigie
nossos
atletas:
HORA
09h20min
10h20min
11h20min

EQUIPES
Bradesco T-9
Santander
Bradesco Ribeirinho

EQUIPES
x Bradesco Campinas
x Mercantil
x Barcelona FC

Os jogadores Tafael Barbosa, Anderson Moura, Vancleilson, Warley, Hélio
Simião e Kaíque de Paula, todos do time do Bradesco T-9, foram punidos por
comportamento anti-esportivo e estão suspensos por duas partidas. O atleta Breno
Mathias, do Mercantil, também recebeu suspensão de dois jogos pela mesma
infração. Assim, esses sete estão fora da 9ª e 10ª rodada do campeonato.
Na rodada anterior o Santander venceu o Bradesco Ribeirinho por 3X2, o
Bradesco T-9 ganhou do Mercantil também por 3X2 e o Barcelona goleou o
Bradesco Campinas pelo placar de 4X2.
Classificação
O time do Bradesco T-9 lidera a competição com 19 pontos ganhos, seguido
do Mercantil que tem 18 e do Santander com 16 pontos. O Barcelona ocupa a
quarta colocação com 13 e o Bradesco Ribeirinho está em sexto lugar com 7
pontos ganhos. O Bradesco Campinas é o lanterninha, com cinco pontos
marcados.
Até o momento foram realizadas 24 partidas, nas quais marcados 128 gols,
alcançando a média de 5,3 gols por jogo. O Bradesco T-9 marcou 35 e levou 17,
garantindo o ataque mais positivo e o maior saldo de gols. O Mercantil tomou

apenas 13 gols e tem a defesa menos vazada da competição. O pior saldo de gols
é do Bradesco Campinas que fez 15 e levou 33. A arbitragem mostrou 19 cartões
amarelos e seis vermelhos.

Jogos da AESESB na Copa
Ovel de Escolinhas
Neste sábado, 1, os times da
Escolinha de Futebol do Clube dos
Bancários (AESESB) fazem importantes
jogos pela Copa Ovel de Escolinhas, todos
em casa, conforme programação a seguir:
HORA
08h
09h
16h
17h

CATEG.
(NASCID)
2000
1998
2002
2004

EQUIPES

x

AESESB
AESESB
AESESB
AESESB

X
X
X
X

EQUIPES
Vasco SEST
Vasco SEST
Ovel
Ovel

Domingo tem show do
grupo Dengo no clube
O grupo Dengo volta a se apresentar no Clube dos Bancários neste dia 2 de
novembro (domingo). Integrado por seis artistas, o grupo promete animar os
presentes tocando o melhor do samba, axé, pagode e outros estilos musicais.
Prestigie!

Curso de amortecimento de impacto Sensei
Neste domingo, 2, às 9h, será realizado no ginásio de esportes do
Clube dos Bancários o curso de amortecimento de impacto Sensei, ministrado por
Eliziar Júnior, faixa preta em karatê e instrutor de MMA. Após a conclusão do curso
os participantes receberão certificados emitidos pelos organizadores do evento
(Centro de Treinamento WK Falcão Prof. Werneck Moreira).

Diretores de plantão no clube
Os dirigentes sindicais Luiz Antônio Bandeira e Célio Alves de Castro
estarão de plantão no Clube dos Bancários neste final de semana (sábado, 1 e
domingo,2) à disposição dos associados e seus convidados e para zelarem pelo
bom funcionamento do complexo de lazer e esportes.

