Goiânia 05 de agosto de 2022

Mais de R$5.000,00 em premiações

Inscrições abertas para o Campeonato
Bancário de Futebol
O Campeonato Bancário de Futebol Sete
Soçaite 2022 está com as inscrições abertas para a
competição até o dia 18 de agosto. Quatro equipes
já garantiram suas vagas na competição, são elas:
Santander, Mercantil, Bradesco T9 e Bradesco Campinas.
O início do campeonato tem data prevista
para começar no dia 27 deste mês. As vagas são limitadas, por isso não perca a oportunidade, garanta
já a vaga da sua equipe.
Inscreva seu time o quanto antes acessando
essa matéria em nosso site www.bancariosgo.org.
br, imprima a ficha, preencha e nos envie pelo email
sindicato@bancariosgo.org.br ou pessoalmente na
sede do SEEB-Goiás. Mais informações whatsapp:
(62) 9 9997-6251.
Premiações
No dia da abertura do campeonato (27 de
agosto) será sorteada uma SMART-TV entre os atletas bancários associados inscritos na competição.
Além disso, esta edição do Campeonato
Bancário Sete Soçaite, contará com premiações em
CLUBE DOS BANCÁRIOS ABERTO AOS
FINAIS DE SEMANA DAS 8 ÀS 17h.
VENHA CURT IR COM SUA FAMÍLIA!

dinheiro para as 3 equipes melhores colocadas. No
total será pago R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sendo:
1º lugar R$ 2.500,00; 2º lugar R$ 1.500,00 e 3º lugar
R$ 1.000,00. Vale lembrar que o campeão do Campeonato Bancário Sete Soçaite 2022 irá disputar o
Torneio FEEB-GO/TO com o campeão do Estado do
Tocantins.

ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CLUBE
DOS BANCÁRIOS
A AESESB começa sua preparação para a
Copa Cidade
de Goiânia no
próximo dia 13
quando ocorrerá um amistoso
contra o Vasco
nas categorias 2007, 2009 e 2011. A Escolinha do
Clube dos Bancários está disputando a Goiânia Cup
pela categoria SUB 17 e no confronto desta semana
com a União Esportiva Inhumas, nossos garotos levaram a melhor vencendo por 2 a 0.

