
Goiânia, 25 de abril de 2014

Dia do trabalho
Sindicato sorteará prêmios entre bancários sindicalizados
    No dia 1º de maio (quinta-feira) 
o Sindicato dos Bancários de Goi-
ás realizará a confraternização da 
categoria. O evento será no Clube 
dos Bancários (Conjunto Itatiaia, 
em Goiânia/GO), onde serão sor-
teados valiosos prêmios entre os 
bancários sindicalizados que esti-
verem presentes naquele comple-
xo poliesportivo.
 “Como se trata de uma 
data dedicada aos trabalhado-
res, é importante que os bancá-
rios compareçam com suas fa-
mílias ao clube, onde encontram 
ambiente propício para o lazer e 
esporte, além de terem a oportu-
nidade de ganharem os prêmios 
que serão sorteados entre os as-
sociados ali presentes”, convida 
Sergio Luiz da Costa, presidente 
do SEEB-Goiás.

Prêmios
 Os prêmios ofertados pelo 
Sindicato são uma TV LED Sony 
50”, uma TV Sony 40” FULL HD, 
um  tablet Samsung Galaxy Tab3, 
dois  smartfones Samsung Gala-
xy SII TV, DUOS (GT-S7273T) e 
dois ventiladores. Confira o regu-
lamento dos sorteios de brindes 
do Sindicato dos Bancários (http://
www.bancariosgo.org.br/noticias/
dia-do-trabalho-sindicato-sortea-
ra-premios-entre-bancarios-sindi-
calizados/)

Cupons
 Os cupons que darão di-
reito a concorrerem aos prêmios 
serão entregues aos bancários 
sindicalizados na portaria do clu-
be no período das 08h às 12h do 
dia 1º de maio de 2014 e os sor-
teios serão realizados a partir das 
12h10min.

Programação para as 
crianças

 Visando garantir ativida-
des especiais para as crianças, 
a administração do clube vai dis-
ponibilizar pula-pula, piscina de 
bolinhas, algodão doce e pipoca. 
Será uma festa também para os 
baixinhos!

Show ao vivo
  
  
       

A animação musical do evento 
contará com show da banda Mes-
tre Bamba, que entoará sucessos 
de vários gêneros musicais como 
MPB, samba, pop rock, pagode 
dentre outros. 
 Venha curtir o Dia do Tra-
balho no Clube dos Bancários e 
prestigie mais essa atração!
Associados podem levar até 2 

convidados grátis
 Conforme é tradição, os 
associados e seus dependentes 
têm acesso livre ao Clube dos 
Bancários mediante a apresen-
tação da carteira social do Sindi-
cato. Cada sindicalizado poderá 
levar até dois convidados gratuita-
mente, desde que acompanhados 
do titular no momento de entrada 
ao clube.

Futebol: quarta rodada será disputada neste sábado, 26

Imagem ilustrativa

 O Campeonato Bancá-
rio de Futebol Sete Soçaite está 
na reta final. Neste sábado, 26, 
será disputada a quarta rodada 
da segunda etapa da competição. 
Os jogos começam a partir das 
9h15min quando jogam Mercantil 

contra BCN e, logo após, Santan-
der versus Bradesco T9.
Rodada anterior
            A quantidade de gols mar-
caram a terceira rodada, disputa-
da no dia 12. No total foram com-
putados vinte gols e o destaque foi 

Imagens ilustrativa



a equipe do Mercantil que goleou 
o Bradesco T9 por 7 a 4 e chegou 
a liderança com 6 pontos. O BCN 
obteve a primeira vitória após 
vencer o Santander com o placar 
apertado de 5 a 4.
            Tafael (Bradesco t9) e 
Douglas (BCN) seguem empata-
dos na disputa pela artilharia da 
competição, ambos com 20 gols 
marcados. Os números compro-
vam o equilíbrio entre as equipes 
durante o campeonato. 
 A equipe do Bradesco 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).

Escolinha de Futebol do Clube 
dos Bancários (AESESB)

Copa Revelação 
 A equipe da AESESB joga 
neste sábado, 26, na cidade de 
Professor Jamil contra o Projeto 
Luz. As duas escolinhas se en-
frentam nas categorias nascidos 
em 1998 e 2000, a partir das 9h. 
 No dia 1º de maio (feriado) 
a escolinha do Clube dos Bancá-
rios joga contra o Trindade tam-
bém nas categorias 98 e 2000. Na 
rodada anterior a AESESB empa-
tou em 1 a 1 com a Escola Brasil 
na categoria 98 e perdeu por 2 a 1 
na 2000.
Copa Ovel
 Na Copa Ovel a Escolinha 
do Clube dos Bancários volta a 
jogar no dia 1º de maio contra o 
Trindade nas categorias nascidos 
em 2002 e 2004. 

Samba Pop Brasil se 
apresenta no Clube

  
  

   Como de costume a 
administração do Clube dos 
Bancários oferece aos fre-
qüentadores atrações musi-
cais e neste domingo, 27, não 
será diferente. A partir das 12h 
a banda Samba Pop Brasil se 
apresenta entoando os con-
sagrados sucessos do samba. 
 O grupo promete agitar 
a galera também com outros 
gêneros musicais como axé e 
pagode. Não percam a opor-
tunidade de curtir um domingo 
maravilho com sua família no 
Clube dos Bancários.

 A segunda etapa do 
Goianão BB 2014 será realizada 
neste sábado, 26, na AABB da 
cidade de Jataí. Na edição des-
te ano, além do futebol o even-
to conta com mais uma modali-
dade esportiva que é o voleibol 
4x4 misto. A abertura do evento 
aconteceu no dia 22 de feverei-
ro na AABB da cidade de Aná-
polis, quando foi realizada uma 
belíssima festa para dar início as 
etapas do Goianão BB 2014. A 
terceira etapa acontece no dia 31 

Goianão BB 2014

de maio na AABB da cidade de 
Itapaci.
 O Goianão BB é um even-
to esportivo/social promovido 
pela Superintendência do Banco 
do Brasil em Goiás que nasceu 
do propósito de criar momentos 
de aproximação e confraterni-
zação entre os funcionários do 
Banco do Brasil e seus familia-
res, as comunidades, clientes e 
demais parceiros. Acompanhe o 
evento pela página no Facebook 
(facebook.com/goianaobb2).

Cultura
Mostra de Cinema 

Afro-goiano
 
 A Secretária de Políticas 
para a Promoção da Igualdade Ra-
cial realiza no Cine Ouro a Mostra 
de Cinema Afro-goiano: Memórias, 
Resistência e Identidade, nesta sex-
ta 25, sábado, 26,  e domingo, 27,  
com sessões às 9, 15 e 20 horas 
nos três dias.  
 Na oportunidade serão exi-
bidos vários filmes dentre eles os 
documentários ‘A Capoeira de Mes-
tre Sabu’ e ‘Quilombo do Mesquita 
- Tradição, Força e Resistência’ am-
bos do documentarista Luiz Valen-
tim. A entrada é franca.


