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Carnaval
‘Esquenta’ da folia acontece neste domingo, 23, 
no Clube dos Bancários
 O tradicional 
Grito de Carnaval 
acontece neste do-
mingo, 23. A folia terá 
início às 12h no salão 
de festa do Clube dos 
Bancários, na Av. Pla-
nície - Conjunto Ita-
tiaia.  
 A animação da 
festa ficará por conta da Ban-
da de K entoando sucessos  do 
samba, pagode, frevo e, claro, 
as tradicionais marchinhas de 
carnaval.  A “folia” acontece no 
salão de festa com muita mú-
sica em um ambiente alegre, 
seguro e familiar.
A festa continua
 As festividades continu-
arão no domingo, 2 de março, 
e na terça de carnaval, quando 
será realizado o Carnaval dos 
Bancários. Nestes dias a atra-
ção musical será a banda Sam-
ba Pop Brasil. E a exemplo dos 

anos anteriores o 
Clube promoverá a 
ressaca de carna-
val que acontece no 
primeiro final de se-
mana após o feriado, 
visando dar oportu-
nidade para aqueles 
que viajaram no fe-
riado prolongado de se diverti-
rem com a categoria bancária. 
Venha festejar com sua família 
no Clube dos Bancários.
Complexo esportivo
          Associados e familiares 
podem aproveitar os dias de 

carnaval no Clu-
be dos Bancários. 
O complexo  conta 
com parque aquáti-
co infantil, equipa-
do com toboágua, 
escorregador aquá-
tico e brinquedos 
diversos, formando 
um ambiente onde 
as crianças podem 
brincar com total se-
gurança. 
 Os adultos 

também têm o seu toboágua e 
duas piscinas próprias para re-
frescantes banhos. Os adeptos 
da natação contam com uma 
piscina semi-olímpica, ideal 
para a prática do esporte.           
  Além de estrutura aquá-
tica e esportiva o clube conta 
ainda com o bosque onde os 
associados e seus respectivos 
dependentes encontram um 
ambiente propicio para quem 
procura um ambiente tranqüilo. 
Além de ser um lugar aconche-
gante ao lado da natureza, o 
bosque é uma área onde o as-
sociado pode fazer sua reserva 
para realização de sua festa, 
contando com estrutura para 
essa finalidade, como churras-
queiras, mesas etc.



 Aproveite os dias de fo-
lia e venha com sua família cur-
tir e usufruir de toda estrutura e 
atrativos que o Clube dos Ban-
cários lhe oferece. Lembramos 
que as crianças devem estar 
sempre acompanhadas dos 
pais ou responsáveis, vale res-
saltar também os cuidados que 
devem ser tomados quanto a 
exposição ao sol, usar sempre 
o protetor e consumir bastante 
líquido.

Esporte

Campeonato Bancário de Futebol chega a 5ª rodada

 BCN, Itaú, Bra-
desco T9, Santander, 
Itautec e Mercantil dis-
putam neste sábado, 
22, a quinta rodada do 
Campeonato Bancário 
de Futebol Sete Soçai-
te. A primeira partida co-
meça às 9h15min quan-
do a equipe do BCN 
entrará em campo para 
jogar contra o Itaú que 
até o momento amarga a última 
colocação do campeonato com 
nenhuma vitória. 
 Já o Santander pode 
chegar a liderança nesta roda-
da se vencer o Bradesco T9, o 
time está a um ponto do líder 
Bradesco Garavelo que folga 
nesta rodada. A partida será 
disputada às 10h15min contra 
a equipe da T9. Finalizando os 
jogos neste final de semana 
tem Mercantil contra Itautec. A 
artilharia da competição per-
tence ao Cristiano do Santan-
der que até o momento marcou 
11 vezes. 

Resultados da rodada anterior
 A equipe do Santander 
venceu fácil o jogo contra o 
Itautec, o time venceu pelo pla-

car de 11 a 1. Bradesco T9 e 
BCN fizeram partida mais acir-
rada e o BCN levou a melhor 
vencendo por 1 a 0.Na última 
partida da rodada anterior o 
Bradesco chegou aos 9 pontos 
ao vencer o Itaú por 4 a 3.

Escolinha de Futebol do 
Clube dos Bancários 
 A equipe da AESESB jo-
gou contra o Flamengo nesta 
semana nas categorias nasci-
dos em 2002, 2003 e 2004. A 
escolinha venceu o rubro negro 
por 3 a 0 na categoria 2003 e 
empatou em 1 a 1 nas outras 
duas categorias saindo invicto 
nos confrontos. 
 Neste sábado, 22, será 
a fez das categorias nascidos 

em 1999, 2000 e 2001 entrar 
em campo contra o Flamengo. 
As partidas começam a partir 
das 14h30min.

Diretores de plantão

 A equipe de plantonis-
tas deste final de semana 
(sábado, 22, e domingo, 23) 
será formada pelos diretores 
Juarez, Alcides e Neto. 
 Eles estarão em ple-
na disposição dos presentes 
afim de sanar eventuais dú-
vidas sobre o uso e espaço 
do complexo esportivo além 
de assuntos relacionados a 
sindicalização.


