
Goiânia, 17 de abril de 2014

Feriado prolongado

Clube terá expediente no sábado, domingo e
segunda-feira

 Associados e familiares 
que estiverem  na capital no 
feriado prolongado tem a ex-
celente opção de se divertirem 
no Clube dos Bancários. Como 
tradicionalmente acontece, o 
complexo esportivo não fun-
ciona na sexta-feira da paixão, 
mas abrirá no feriado do dia 21 
(segunda-feira). Portanto o ex-
pediente desde final de sema-
na será normal no sábado, 19, 
domingo, 20 e na segunda das 
08 às 17 horas. 
 Cada associado pode 
adentrar ao clube com até dois 
convidados por dia sem a co-
brança pelos ingressos. Cabe 
lembrar que é necessário que 
a carteira do sindicato esteja 
atualizada, os procedimentos 
quanto a atualização pode ser 
esclarecidas pelo telefone 62 
3216 6500. O valor da entrada 
no complexo esportivo é de R$ 
15,00 para acesso às piscinas, 
campos de futebol, quadra po-

liesportiva e bosque. O passa-
porte no valor de R$ 20,00 dará 
acesso a todos os ambientes 
do clube, inclusive saunas.
 O Clube dos Bancários, 
localizado na Av. Planície conj. 
Itatiaia - Goiânia, conta com 
áreas destinadas a churrasco 
em um ambiente arborizado e 

tranqüilo com churrasqueiras 
individuais e conjuntas, mesas 
e cadeiras, bar exclusivo para 
atendimento da área. O parque 
aquático infantil equipado com 
toboágua, escorregador aquá-
tico e brinquedos diversos for-
mando um ambiente onde as 
crianças podem se refrescar 
e brincar com total segurança. 
Lembrando que elas devem es-
tar sempre acompanhadas dos 
seus responsáveis!



Campeonato Bancário entra em 
recesso neste final de semana
 Devido o feria-
do prolongado, quan-
do muitos aproveitam 
para viajar, a quarta 
rodada do Campeona-
to Bancário de Futebol 
Sete Soçaite não será 
realizada neste final 
de semana. A próxima 
rodada será disputa-
da no dia 26 (sábado) 
a partir das 9h15min, 
quando jogam Mer-

cantil contra BCN e Santander 
versus Bradesco T9.
Resultados na rodada anterior
 Vinte gols foram marca-
dos na terceira rodada da se-
gunda fase da competição. O 
destaque foi a equipe do Mer-
cantil que goleou o Bradesco 
T9 por 7 a 4 e chegou a lide-
rança com 6 pontos. O BCN 
chegou a primeira vitória após 
vencer o Santander com o pla-
car apertado de 5 a 4.

            Tafael (Bradesco t9) e 
Douglas (BCN) seguem empa-
tados na disputa pela artilharia 
da competição, ambos pos-
suem 20 gols marcados. Os 
números comprovam o equilí-
brio entre as equipes durante o 
campeonato. A equipe do Bra-
desco T9 possui o ataque mais 
positivo (55 gols), o Mercantil 
tem a defesa menos vazada 
(32) e o BCN tem o maior saldo 
de gols (26). 

Foto ilustrativa

Diretores de plantão 
no feriado 

 
 O Clube dos Bancá-
rios contará com equipes de 
plantonistas, formadas por 
diretores do SEEB-GO du-
rante o feriado prolongado, 
objetivando sanar eventuais 
dúvidas sobre o uso e espa-
ço do complexo esportivo. 
 Gilmar, Giorlando e 
Ondas formam a equipe do 
sábado, 19. No domingo Gil-
mar será o plantonista e no 
feriado de segunda-feira o 
grupo será formado pelos 
diretores Antônio Valdivino, 
Francisco e Ronaldo. 
 Todos estão aptos a 
esclarecer dúvidas também 
relacionadas ao movimento 
sindical.

Segunda-feira, 21, tem show ao vivo no 
Clube
 A Banda de K 
se apresenta na se-
gunda-feira, 21, (fe-
riado de Tiradentes) 
no Clube dos Bancá-
rios a partir das 12h. 
 O grupo musi-
cal que já é conheci-
do dos freqüentado-
res do clube promete 

animar a galera entoan-
do sucessos consagra-
dos do samba, pagode, 
axé dentre outros gê-
neros musicais. Venha 
se divertir no Clube dos 
Bancários e traga sua fa-
mília!

1º de maio com   
sorteios de prêmios

 
         No dia 1º de maio, uma 
quinta-feira dedicada aos 
trabalhadores, o Sindicato 
vai sortear valiosos prêmios 
entre os seus associados 
que estiverem presentes no 
Clube dos Bancários no mo-
mento dos sorteios.
         Assim, é importante 
que os bancários agendem 
essa data para participarem 
desse grande evento, além 
de curtirem o feriado junto a 
natureza com suas famílias. 
 Mais informações e 
a relação dos prêmios será 
divulgada nos próximos in-
formativos. Podemos adian-
tar que terá até TV LED 50’. 
Aguardem e não façam ou-
tro compromisso!


