
Goiânia, 07 de fevereiro de 2014

Festividades começam no próximo dia 23
Grito de carnaval

           O tradicional carnaval 
dos bancários contará com três 
eventos e o primeiro deles será 
realizado no dia 23. Como de 
costume, o tradicional “grito de 
carnaval” acontece no final de 
semana que antecede o car-
naval, é uma prévia da folia. O 
“grito” acontecerá no Clube dos 
Bancários (Conjunto Itatiaia, 
Goiânia). As festividades co-
meçam a partir das 12h30min. 
A “folia” acontece todos os 
anos no salão de festa com 
muita música em um ambiente 
alegre, seguro e familiar.
            As festividades continu-
arão no domingo, 2 de março, e 
na terça de carnaval. E a exem-
plo dos anos anteriores o Clube 
promoverá a ressaca de carna-
val que acontece no primeiro 

final de semana após o feriado, 
visando dar oportunidade para 
aqueles que viajaram no feria-
do prolongado de se divertirem 
com a categoria bancária. Não 
se esqueça das datas: grito de 
Carnaval no dia 23 de fevereiro 
(domingo), Carnaval dos Ban-
cários nos dias 2 (domingo) e 4 
(terça-feira) de março e Ressa-
ca de Carnaval no dia 9.

Futebol
Terceira rodada do Campeonato Bancário 
de Futebol é disputado neste sábado, 08

 BCN e Itaú-
tec  abrem a terceira 
rodada do Campe-
onato Bancário de 
Futebol Sete Soçai-
te às 9h15min deste 
sábado, 08, no Clu-
be dos Bancários, 
no Conjunto Itatiaia 
em Goiânia. Mer-
cantil entra em cam-

Show ao vivo
Domingo é dia de samba 
no Clube dos Bancários

 O samba será o ritmo 
que  animará os presentes no 
Clube dos Bancários neste do-
mingo, 09. 
 O grupo musical Explo-
são do Samba se apresenta a 
partir das 12h e promete agitar 
a galera trazendo todos para 
pista de dança, mostrando que 
goiano também tem samba no 
pé. Venha prestigiar mais essa 
atração!

po às 9h45min para jogar con-
tra o Itaú e, fechando a rodada 
deste final de semana tem San-
tander  e Bradesco Garavelo às 
10h15min.     
 O Bradesco T9 folga 
nesta rodada e volta a jogar no 
próximo dia 15 contra o BCN. 
Venha torcer pelo time da sua 
agência e traga a família para 
curtir o dia no Clube dos Ban-



Diretores de plantão
 A equipe de plantonis-
tas deste final de semana (sá-
bado, 08 e domingo, 09) no 
Clube dos Bancários, será for-
mada pelos diretores Gilmar, 
Antônio Leite, Ariovaldo e Ro-
salia. 
 Todos eles estarão em 
plena disposição dos frequen-
tadores afim de sanar even-
tuais dúvidas sobre o uso e 
espaço do complexo esportivo 
além de assuntos relaciona-
dos a sindicalização.

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) jogas amistosos visan-
do a preparação para as com-
petições 2014. Neste sábado, 
08, às 15h a categoria sub 14 
joga contra o Vasco Sesi. 
 Às 16h será as vez da 
categoria sub 13 que também 
joga contra o Vasco Sesi. A 
categoria sub 17 também en-
frentará o Vasco Sesi visando a 
preparação para o campeonato 
Goiano. A parida será disputa-
da às 15h.
 No domingo, 09, a esco-
linha enfrenta o Atlético Guana-
bara a partir das 9h nas catego-
rias nascidos em 1997, 1999, 
2002 e 2004. Venha apoiar 

cários.
Resultados na rodada              
anterior
 O Itaú Tec estreou bem 
na competição, a equipe ven-
ceu o Bradesco Garavelo sem 
dificuldades e com direito a go-
leada de 10 a 3. Já o time do 
Itaú não foi feliz ao enfrentar o 
Bradesco T9 que marcou sete 
vezes na vitória por 7 a 4. A 
partida entre o Santander e o 
Mercantil foi acirrada, com as 
duas equipes adotando o mes-
mo estilo de jogo, ofensivo, o 
que resultou em muitos gols. 
Mas o equilibrio das equipes foi 
permanente e a partida termi-
nou empatada em 5 a 5. 
Escolinha de futebol

Cigarro no ambiente de trabalho

Programa capacita empregados                        
no combate ao tabagismo

 O tabagis-
mo constitui 
um sério pro-
blema à saú-
de pública 
em geral e ao 
indivíduo em 

particular, pois é cientificamen-
te comprovado os altos gastos 
com hospitalizações e interna-
ções devido aos danos provo-
cados pela fumaça do tabaco. 
Um dos graves fatores da epi-
demia tabágica é o tabagismo 
passivo, que é a inalação de 
derivados do tabaco produto-
res de fumaça, por indivíduos 
não fumantes, que convivem 
com fumantes em ambientes 
fechados, sendo considerado 
como a terceira causa de morte 
evitável no mundo e é respon-
sável por desencadear 25 tipos 
de doenças, entre elas, câncer 
de pulmão, doença isquêmica 

do coração, infarto, enfisema 
pulmonar, entre outras.
Pensando em reduzir o número 
de fumantes passivos no am-
biente de trabalho, a Gerência 
de Vigilância Epidemiológica 
das Doenças Não-Transmissí-
veis, por meio da Coordenação 
Estadual de Controle do Taba-
gismo e Outros Fatores de Ris-
co para o Câncer, realiza todos 
os anos capacitações para pro-
fissionais de saúde das empre-
sas, para que as mesmas, caso 
tenham interesse, implantem o 
Programa em seu ambiente de 
trabalho. 
 O objetivo do programa 
consiste em contribuir para me-
lhorar a qualidade de vida dos 
trabalhadores, eliminar a polui-
ção tabagística ambiental no 
ambiente de trabalho e reduzir 
a prevalência do número de 
fumantes, sensibilizar os fun-

cionários e os formadores de 
opinião quanto aos riscos que 
representam a exposição à fu-
maça do tabaco.
 As empresas interessa-
das em participar da capacita-
ção de Controle do Tabagismo 
em Ambientes de Trabalho, 
devem entrar em contato até 
o dia 10 de março de 2014, no 
telefone 3201-7884, ou pelo 
e-mail: tabagismoempresas.
go@gmail.com. 

Falar com Maria Aparecida 
ou Pollyanne.


