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1º de maio
Sorteio de prêmios entre bancários sindicalizados

 O Sindicato dos Bancá-
rios de Goiás promove nesta 
quarta-feira, 1°, ‘Dia do Traba-
lho’ encontro de confraterniza-
ção entre os integrantes da ca-
tegoria. O ponto alto do evento 
será a realização de sorteios 
de valiosos prêmios entre os 
bancários sindicalizados que 
estiverem presentes no Clube 
dos Bancários (local da festa).
 Dentre os prêmios ci-
tamos um aparelho celular 
Smartphone Samsung Galaxy 
S III (foto ilustrativa), uma es-
tadia na Pousada dos Pireneus 
em Pirenópolis(GO) com direi-
to a acompanhante e ingres-
sos para o Hot Park em Rio 
Quente(GO). 
 Os cupons que darão 
direito a participar dos sorteios 
serão entregues aos bancários 
sindicalizados na portaria do 
clube até às 12h50min do dia 
1° de maio e o início do sorteio 
será às 13 horas (ver regula-
mento no verso).

Família e convidados
 Os associados 
e seus dependentes 
têm acesso livre ao 
Clube dos Bancários, 
bastando apresentar 
na portaria do clube 
a carteira social do 
Sindicato atualizada. 
Cada sindicalizado 
poderá levar até dois 
convidados gratui-
tamente, desde que 
acompanhados do 
associado titular no 
momento de entrada 
ao clube.

Nova marca
 Ainda durante 
as comemorações do 
Dia do Trabalho haverá o lan-
çamento oficial da nova logo-
marca do Sindicato, bem como 
efetivada a premiação do ven-
cedor do concurso.

Show ao vivo
 Nesta data dedicada ao 
trabalhador, a administração 

do Clube dos Bancários pro-
move show musical ao vivo 
com o Grupo Mestre Bamba, 
que animará os presentes com 
MPB, samba, pop rock, pagode 
dentre outros estilos musicais. 
Prestigie!

Futebol sete soçaite
Equipes disputam oitavas de final neste sábado, 27

 Santander x Bradesco 
Bandeirantes, BCN x Santan-
der Centro Sul, Bradesco T9 x 
Mercantil, Bradesco Tamanda-
ré x Bradesco Ribeirinho são os 
jogos programados para este 
sábado, 27, no Clube dos Ban-
cários, a partir das 8h45min. As 
partidas nesta fase são decisi-
vas e a equipe que perder está 
fora da competição, perma-Foto arquivo



o Santander, que obteve 18 
pontos, cinco vitórias, um em-
pate e duas derrotas. O time do 
Itaú não alcançou a classifica-
ção.

vitórias e duas derrotas. Ainda 
possui o ataque mais positivo, 
a defesa menos vazada e o 
maior saldo de gols até o mo-
mento. Em segundo lugar ficou 

necendo apenas quatro times 
para as semifinais. 
 A primeira fase terminou 
com o time do BCN na ponta 
da tabela com 18 pontos, seis 

Bradesco Tamandaré 05 x 05 Bradesco Ribeirinho
Santander Centro Sul 06 x 05 Santander

BCN 05 x 00 Mercantil
Bradesco Bandeirantes 04 x 07 Bradesco T9

Resultados da 9ª rodada

Agenda da AESESB

Copa Ovel
 
 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) joga neste sábado, 27, 
a partir das 8h, contra o Atléti-
co no Ct. Barradão Guanabara 
pela Copa Ovel. A duas escoli-
nhas se enfrentam nas catego-
rias nascidos em 2000,1999 e 
1997. 
 Na rodada anterior a es-
colinha do Clube dos Bancários 
enfrentou o Inhumas Espor-
te Clube em duas categorias. 
A equipe da AESESB levou a 
melhor na categoria nascidos 
em 1999, ganhando com o pla-

Corrida

Atleta representante do Sindi-
cato chega em 4ª colocação
 
 

 
 O corredor Joeílton 
Gonçalves, representante do 
Sindicato dos Bancários de 
Goiás, chegou em quarto lugar 
geral  na corrida Track&Field, 
de 10km, realizada no último 
dia 21 (domingo), com largada 
e chegada no pátio do Shop-
ping Flamboyant.

car de 2 a 1. Já a categoria 97 
perdeu por 3 a 1. As categorias 
2002 e 2001 jogaram contra 
o Goiás e perderam de 0x2 e 
1x3, respectivamente. 

Copa Cidade de Goiânia
 
 As equipes da AESESB 
jogaram contra os times da 
OVEL e venceram duas das 
três partidas disputadas. Na 
categoria nascidos em 2000 
goleou o adversário por 5 a 0 e 
ganhou dos  nascidos em 1998 
por 3 a 0. Já a categoria 2002 
foi vencida pelo placar de 3 a 
0.

Foto arquivo

Plantonistas

 Eurípedes, Enio, Mar-
célio e José Martins formam a 
equipe de plantonistas deste 
final de semana (sábado, 27, 
e domingo, 28). 
 Todos eles estarão à 
disposição dos presentes para 
sanar eventuais dúvidas sobre 
o uso e espaço do complexo 
esportivo, além de outros as-
suntos relacionados à catego-
ria bancária.


