
Goiânia, 02 de agosto de 2013

SINDICATO dos BANCÁRIOS
ESTADO DE GOIÁS

Campeonato Bancário Nove Soçaite 2013

Primeira rodada será disputada no dia 10 de agosto
 A disputa pelo título de 
campeão bancário de futebol 
2013 terá início no dia 10 de 
agosto (sábado). Sete times 
participaram do torneio, são 
eles BCN, Bradesco Bandei-
rantes, Bradesco Mix, Brades-
co T-9, Mercantil, Bradesco Ri-
beirinho e Santander. 
 Dando o ponta pé inicial 
na competição no dia 10 de 
agosto (sábado), tem Bradesco 
Mix versus Santander, a parti-
da será disputada no campo 01 
às 8h30min. Às 10h tem BCN 
e Bradesco Bandeirantes no 
campo 02, e no campo 03 às 
11h20min o Bradesco T-9 joga 
contra o Bradesco Ribeirinho. 
O Mercantil não joga nesta ro-
dada, por tanto só vai estrear 
no dia 17, contra o Bradesco 

Ribeirinho.

Reunião
 Na próxima terça-feira, 
06, o departamento de esporte 
do Sindicato dos Bancários se 
reúne com os representantes 

Foto arquivo

das equipes. O encontro visa 
passar aos times o objetivo da 
competição que é a confrater-
nização e união da categoria 
bancária além das regras que 
os competidores deverão se-
guir.

Show ao vivo no Clube dos Bancários

 A banda Explosão do Sam-
ba se apresenta neste domingo, 
4, no Clube dos Bancários a par-
tir das 12h. Com repertório eclé-
tico, o grupo promete fazer deste 
domingo um dia especial para os 
presentes no complexo esportivo. 
 Entoando sucessos do 
Samba, pagode, axé dentre outros 

gêneros musicais a banda con-
quistou o carisma dos freqüenta-
dores do Clube que já conhecem 
o seu excelente trabalho, obten-
do sempre um número expressi-
vo de prestigiadores. Venha se 
divertir no Clube dos Bancários e 
confira mais essa atração!

Diretores de Plantão

 Bandeira, Emilio, Cé-
lio e Nailton forma a equipe 
de plantonistas deste final 
de semana (sábado, 03 e 
domingo, 04). 
 Eles estarão em ple-
na disposição para intera-
gir com os presentes afim 
de sanar eventuais dúvidas 
sobre o uso e espaço do 
complexo esportivo, além de 
assuntos relacionados a sin-
dicalização.



AESESB

Escolinha joga contra o Atlético Kaikan

 Os treinamentos exten-
sivos seguem visando o prepa-
ramento dos atletas mirim para 
as competições deste 
segundo semestre 
de 2013. Dentre as 
competições es-
tão a Copa Ovel e 
a Copa Cidade de 
Goiânia, onde cerca 
de 15 escolinhas par-
ticiparam. 
 Visando está prepara-
ção a Escolinha de Futebol do 

Clube dos Bancários realiza 
neste sábado, 03, a partir das 
14h, amistoso com o Atlético 

Kainkan. 
 A equipe da AE-

SESB recebe o ad-
versário em casa, no 
Clube dos Bancá-
rios, conjunto Itatiaia 

-Goiânia. As duas es-
colinhas disputam nas 

categorias nascidos em 
1997,1999, 2000 e 2005.

 Atleta representante 
do Sindicato dos Bancários 
no Estado de Goiás, Joeilton 
Gonçalves, conquistou a se-
gunda posição na categoria 
45 a 49 anos da mine ma-
ratona em comemoração ao 
aniversário de Anápolis, no 
dia 28. A corrida teve 1.200 
participantes.

Atletismo

Convênio
Sindicato e Nery Cursos firmam parceria

 Visando buscar melho-
rias para a categoria bancária, 
o Sindicato dos Bancários de 
Goiás firmou convênio com o 
Nery Cursos, viabilizando aos 
associados e seus dependen-
tes a prestação de cursos de 
interesse a categoria com o 
curso de CPA 10. A escola ofe-
rece também cursos de inglês 
pré-vestibular dentre outros. 

Os descontos serão concedi-
dos mediante a apresentação 
da carteira social do Sindicato 
atualizada.

CPA 10
 
 O curso é essencial para 
quem quer ingressar na carreira 
bancária e queira trabalhar em 
qualquer banco. O curso ofere-
ce exatamente matérias e car-
ga horária exigida conforme a 
Associação Brasileira das Enti-
dades dos Mercados Financei-
ros e de Capitais (ANBIMA). A 

Nery Curso em parceria com o 
Sindicato dos Bancários ofere-
ce cursos aos sábados das 8h 
às 17h. As aulas são 100% pre-
senciais e conta com palestras, 
material e certificado ANBIMA. 
Dentre as disciplinas que fa-
zem parte da grade de estudo 
estão; Noções de Economia e 
Finanças, Sistema Financei-
ro Nacional, Ética e Relacio-
namento, Mercado Financeiro 
,Mercado de Capitais, Fundos 
de Investimentos
 O SEEB-Goiás alerta os 
associados para que antes de 
fechar algum negócio consultar 
primeiramente a gama de ser-
viços conveniados que estão à 
disposição, que representa um 
salário indireto para os sindi-
calizados. No site www.banca-
riosgo.org.br, tópico Serviços e 
Convênios estão todos os con-
vênios que o sindicato oferece 
aos seus associados.


