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Clube realiza ressaca de carnaval neste domingo
 Será realizado 
neste domingo, 17, no 
Clube dos Bancários no 
conjunto Itatiaia, Goiâ-
nia (GO) a ‘ressaca de 
carnaval’. As festivida-
des começam a partir 
das 12h30min e vai até 
as 18 horas. 
 Como de costu-
me o evento acontece 
no primeiro final de se-
mana após o feriado e é 
uma forma de estender 
a festa um pouco mais, 
uma boa oportunidade para os 
foliões se divertirem mais uma 
vez junto com seus familiares, 
amigos e colegas de trabalho. 
 A animação musical será 
por conta do grupo Paquerê, 
que promete levantar o astral da 
galera entoando o bom e velho 
samba, pagode, axé e claro, as 
tradicionais marchinhas de car-
naval. A diretoria social convida 
a categoria bancária para fes-
tejar no Clube dos Bancários, 
onde é sua casa. Portanto não 
fique de fora, venha curtir com 

sua família!

Matinês foram sucesso
 As tradicionais matinês 
de carnaval do Clube dos Ban-
cários aconteceram nos dias 
10 (domingo)  e 12 (terça-feira), 
onde a família bancária pôde 
se confraternizar e interagir. 
 O ambiente seguro e 
familiar proporcionou aos pais 
brincar o carnaval com seus 
filhos, e a criançada se diver-
tir com as serpentinas, alguns 
arriscavam os primeiros passi-

nhos do samba.  
 Os dois 
dias de festas ti-
veram a anima-
ção da banda Pa-
querê. O grupo, 
que já é conheci-
do pelos freqüen-
tadores do clube, 
levantou a galera 
entoando músi-
cas consagradas 
do samba, pago-
de, axé e marchi-
nhas.

Diretores de plantão
 
 A equipe de plantonis-
tas deste final de semana (sá-
bado, 16 e domingo 17), será 
formada pelos diretores Gil-
mar, Ronaldo, Antônio Leite e 
Ariovaldo. 
 O grupo estará presen-
te para sanar eventuais dúvi-
das sobre o uso e espaço do 
complexo esportivo além de 
assuntos relacionados a sindi-
calização.



Futebol
Campeonato Bancário começa neste sábado,16

 O Campeona-
to Bancário Sete So-
çaite 2013 terá início 
neste sábado, 16, 
às 9h15min, no Clu-
be dos Bancários, 
conjunto Itatiaia em 
Goiânia. O pontapé 
inicial acontecerá 
nas duas partidas si-
multâneas, quando 
o Bradesco T-9 en-
trará em campo para 
enfrentar o time do 
Santander no cam-
po 1, e o Bradesco 
Ribeirinho contra  o 
Bradesco Bandeiran-
te, no clássico entre 
os times do Banco do Brades-
co.
 Às 10h15min o time 
do BCN joga contra a equipe 
do Santander Centro Sul no 
campo 1 e no campo 2, ainda 
às 10h15min, tem Itaú versus 
Mercantil. 
 A equipe do Bradesco 

Tamandaré folga nesta rodada 
e estréia na competição no dia 
23 conta o time do  Bradesco 
Bandeirante. Ainda no dia 23 
tem Bradesco Ribeirinho ver-
sus BCN, Santander Centro Sul 
contra Itaú e Santander versus 
Mercantil. Jogos estes valendo 
pela segunda rodada da com-
petição.

 Na edição 2012 do Cam-
peonato Bancário Sete Soçaite 
o time do Santander se con-
sagrou campeão vencendo a 
final contra o BCN por 7 a 4. 
A diretoria de esporte convida 
a categoria para participar das 
atividades esportivas compare-
cendo ao clube e torcendo pelo 
time de sua agência.

Receita paga hoje restituições de lotes da malha fina do IR
 Serão pagos R$ 171 mi-
lhões a 92.562 contribuintes.
Desse valor, R$ 119 milhões são re-
ferentes a declarações do IR 2012.
 A Receita Federal paga, 
nesta sexta-feira (15), restitui-
ções de Imposto de Renda de 
um lote multiexercício de 2008 
a 2012. Os lotes residuais re-
ferem-se a contribuintes que 
caíram na malha fina do Fisco.
 Segundo a Recei-
ta, serão pagos R$ 171 mi-
lhões a 92.562 contribuintes.
Para o exercício de 2012, se-
rão creditadas restituições para 
um total de 64.289 contribuin-
tes, totalizando R$ 119 milhões, 
já acrescidos da taxa selic de 

6,60%. Desse total, 7.127 refe-
rem-se aos contribuintes de que 
trata a Lei nº 10.741, de 1º de ou-
tubro de 2003 (Estatuto do Idoso), 
correspondendo R$ 28 milhões.
 Para o exercício de 2011, 
serão creditadas restituições para 
um total de 12.546 contribuintes, 
totalizando R$ 27 milhões, já acres-
cidos da taxa selic de 17,35%. 
 Quanto ao lote residual 
do exercício de 2010, serão cre-
ditadas restituições para um total 
de 7.202 contribuintes, totalizan-
do R$ 14,5 milhões, já acresci-
dos da taxa selic de 27,50%.
 Com relação ao lote resi-
dual do exercício de 2009, serão 
creditadas restituições para um 

total de 4.783 contribuintes, to-
talizando R$ 7 milhões, já atuali-
zados pela taxa selic de 35,96%. 
 No caso do lote residu-
al de 2008, serão creditadas 
restituições para um total de 
3.742 contribuintes, totalizando 
de R$ 3,7 milhões, já atualiza-
dos pela taxa selic de 48,03%.
 Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte de-
verá acessar a página da Receita 
na internet, ou ligar para o telefo-
ne 146. O órgão lembra que tam-
bém disponibiliza aplicativo para 
“tablets” e “smarthphones” que 
facilita consulta a declarações de 
IR e a situação cadastral no CPF. 
Fonte: G1
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