
Goiânia, 15 de setembro de 2015

Copa dos Campeões

Bradesco T9 conquista a Taça FEEB - GO/TO
 A equipe do Bra-
desco T9 foi até a cida-
de de Gurupi (TO) neste 
final de semana e mes-
mo jogando fora de casa 
com a temperatura aci-
ma dos 40º não se aba-
lou e conquistou o título 
de Campeão da Copa 
dos Campeões. Mas a 
Taça FEEB - GO/TO não 
veio fácil para o goianos, 
como já se esperava 
em uma final  entre dois 
grandes times, a partida 
final foi marcada por mui-
ta emoção. E o Bradesco 
T9 se sagrou campeão 
ao vencer nas penalida-
des por 3 a 2.
  A final foi dispu-
tada com o BB de Gu-
rupi na manhã de sába-
do, 12, na Associação 
Atlética Banco do Brasil 
(AABB). A equipe goia-
na jogava pelo empate, 
após vencer a primei-
ra partida disputada no 
Clube dos Bancários em 
Goiânia no último dia 22 
de agosto por 6 a 3, mas 
apesar das ótimas chan-
ces e atacar mais que o 
adversário, quem abriu 
o placar foi o BB de Gu-
rupi. No tempo normal a 
equipe representante do 
Tocantins venceu por 4 a 
2 e a decisão foi para as 
penalidades.
 O BB de Gurupi 
bateu o primeiro pênal-

ti e abriu o marcador, o 
Bradesco T9 empatou. 
Na segunda cobrança 
do BB o goleiro do Bra-
desco (Lucas) defendeu 
a cobrança. O Bradesco 
converteu o segundo. O 
empate veio na tercei-
ra cobrança da equipe 
tocantinense. A bola do 
jogo ficou nos pés de 
Mariano, que bateu for-
te no canto esquerdo do 
goleiro fazendo o tercei-
ro do Bradesco. 
 Após muita co-
memoração com direito 
a volta olímpica, os jo-
gadores e a torcida goia-
na que compareceu em 
peso confraternizaram 
em um belo e animado 
churrasco proporcionado 
pelos anfitriões. O pre-

sidente da Federação 
dos Bancários de Goiás 
e Tocantins (FEEB - GO/
TO),  Sergio Luiz da Cos-
ta salientou a importân-
cia do lazer e união da 
categoria bancária dos 
dois estados. “Nosso 
objetivo é fazer a inte-
ração dos bancários de 
Goiás e do Tocantins, 
só assim seremos ainda 
mais fortes e poderemos 
combater com eficiência 
os banqueiros que cada 

vez mais demitem traba-
lhadores e que querem 
diminuir nossa catego-
ria, por isso é importante 
que mantenhamos uni-
dos para que possamos 
combater os males que 
assolam nossa catego-
ria. Mas nós precisamos 
também do momento de 
lazer, e isso o Sindicato 
dos Bancários dos dois 
estados vai continuar 
fazendo e se dedicando 
cada dia mais.   


