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Concurso nova logomarca

Bancários sindicalizados vão eleger a campeã
 O concurso que elegerá a 
nova marca do Sindicato dos Ban-
cários de Goiás chegou à etapa 
final. Inicialmente foram recebidas 
53 sugestões, incluindo propostas 
de bancários e não bancários. 
 O segundo passo foi a 
apresentação de todas elas a uma 
comissão composta por 88888 
membros, os quais votaram indivi

dualmente em apenas uma, sen-
do classificadas as três logomar-
cas que receberam mais votos.
 Nesta última etapa as três 
marcas selecionadas serão leva-
das à apreciação dos bancários 
sindicalizados em todo o estado 
de Goiás, que através de votação 
irão eleger a logo campeã. Se o 
criador da marca vencedora for 

sindicalizado(a), será premiado(a) 
com R$ 2.500,00 (dois mil e qui-
nhentos reais).
 As três marcas finalistas 
que serão levadas aos associados 
para votação são as mostradas a 
seguir. A coleta dos votos será no 
local de trabalho dos bancários 
sindicalizados. Aguarde a visita do 
Sindicato à sua agência! 

Sugestão Nº 01

A proposta para a nova logomarca é mais leve, equi-
librada e com um desenho mais moderno e elegante.

Sugestão Nº 02

 Sindicato é uma agremiação fundada para a defesa comum dos interesses de 
seus aderentes. 
	 São	representantes	de	categorias	profissionais	os	bancários,	portanto	profis-
sionais	ligados	à	área	econômica	e	financeira.	
 Exatamente para chegar a uma identidade com seu público, foi desenvolvido 

um	trabalho	visual	elegante,	clássico,	com	tonalidades	em	azul	(cor	representativa	do	Sindicato	dos	Bancários)	e	amarelo	Canário	
trazendo	para	o	seu	símbolo	a	representatividade	da	seta	que	direciona	e	representa	vários	pontos	unindo-se	a	um	único	caminho	a	
ser	representado	por	esse	ideal	comum	de	defesa	aos	interesses	de	quem	se	adere	à	entidade	(o	que	também	representa	e	simboliza	
o	sindicato).	
	 No	logotipo	Sindicato	dos	Bancários	-	Estado	de	Goiás		foi	utilizado	uma	família	tipográfica	sem	serifa	–	de	grande	legibi-
lidade	–	denominada	Myriad	Pro,	com	o	estilo	de	fonte	normal	e	bold.

 A logo representa um individuo com braços ergui-
dos com a alusão a alguém se manifestando.

Sugestão Nº 03



CLUBE

Diretores de plantão

 A equipe de plantonis-
tas deste final de semana (sá-
bado, 13 e domingo, 14) será 
formada pelos diretores José 
Antônio Américo e Nilso. 
 Eles estarão em dispo-
sição dos presentes para sa-
nar eventuais dúvidas sobre o 
uso e espaço do  clube, além 
de assuntos relacionados a 
sindicalização.

Domingo Show

A banda Explosão do Samba 
se apresenta neste domingo, 
14, no  Clube dos Bancários 
a partir das 12h. O grupo mu-
sical promete animar a galera 
entoando sucessos do axé, 
pagode, samba e MPB. Ve-
nha conferir e traga a sua fa-
mília.

Foto arquivo

Times disputam oitava rodada
Futebol sete soçaite

 A penúltima rodada da pri-
meira fase do Campeonato Ban-
cário Sete Soçaite será disputada 
neste sábado, 13.  Bradesco Ban-
deirantes e Mercantil abrem a oi-
tava rodada jogando às 8h45min 
no campo 1 e, ainda no mesmo 
horário, tem Bradesco Tamandaré 
e Itaú. 
 O BCN, atual líder com 15 
pontos, enfrenta o Santander que 
ocupa a segunda posição na ta-
bela com um ponto a menos que 
o BCN. O jogo tem como principal 
ingrediente a disputa direta pela 
liderança da competição e aconte-
ce as 10h15min no campo 1. 
 Também às 10h15min tem 
clássico entre os times do Brades-
co no campo 2, onde  Bradesco 
T9 pega o Bradesco Ribeirinho.
 Santander Centro Sul fol-

ga neste final de semana e volta 
a jogar no próximo dia 20 contra 
seu co-irmão Santander pela nona 
rodada. O atleta Tafael (Bradesco 
T9) é o atual artilheiro com 16 gols. 
O BCN tem o ataque mais positivo 
(39 gols), a defesa menos vazada 
(14 gols) e o maior saldo (25).

Resultados da 7ª rodada
Santander Centro Sul 03 x 08 Bra-
desco Tamandaré
Bradesco T9 06 x 08 Itaú 
BCN 05 x 01 Bradesco Bandeiran-
te
Santander 09 x 08 Bradesco Ri-
beirinho

Agenda da AESESB
Copa Ovel

 A Escolinha de Futebol do 
Clube dos Bancários (AESESB) 
joga em casa neste sábado, 13, a 
partir das 14h contra o Vila Nova 
pela Copa Ovel. As duas escoli-
nhas jogam nas categorias nas-
cidos em 1997, 1999 e 2000. Os 
jogos serão disputados no Clube 
dos Bancários, conjunto Itatiaia 
em Goiânia. 
 Na rodada anterior a equi-
pe da AESESB enfrentou o Goiás 
em três categorias, confira os re-
sultados.

Cat. 2000 Goiás 1 x 1 AESESB
Cat.1999 Goiás 2 x 0 AESESB
Cat.1997 Goiás 1 a 1 AESESB
 O time do Clube dos Ban-
cários enfrentou também o Bom 
Pastor nas categorias 2001 e 
2002, vencendo os jogos por 1 x 0 
e 2  x 0, respectivamente.

Copa Goiânia de Escolinha
 As categorias 2004/2005, 
2002 e 2000 da AESESB  jogam 
contra a escolinha de futebol da 
APCEF/GO neste sábado, 13, a 
partir das 8h, no Clube dos Ban-
cários.

Atletismo: Circuito CAIXA etapa de Goiânia
 O atleta representante do 
Sindicato dos Bancários do Esta-
do de Goiás, Joeílton Gonçalves, 
conquistou a segunda colocação 
do Circuito Caixa etapa Goiânia 
no último dia 7. 
 O atleta havia corrido um 
dia antes no circuito de rua da ci-
dade de Anápolis, onde chegou 
em terceiro.


