
Goiânia, 24 de janeiro de 2014

Campeonato Bancário de Futebol começa neste 
sábado, 25
 O pontapé inicial do tra-
dicional Campeonato Bancário 
de Futebol Sete Soçaite será 
neste sábado, 25. Seis times 
irão disputar o título, são eles 
BCN, Santander, Bradesco 
Garavelo, Bradesco T9, Itaú 
e Mercantil. A primeira partida 
será entre a equipe do Brades-
co T9 e Mercantil às 9h15min 
no campo 01. Às 9h45min o 
Santander entrará em campo 
contra o Itaú. O BCN faz sua 
estréia contra o Bradesco Ga-
ravelo às 10h15min.
Representantes de equipes se 
reúnem 
 Os representantes dos 
seis times e a equipe organi-
zadora do Campeonato Bancá-
rio Sete Soçaite, liderada pelo 
diretor de esportes Joaquim 
Estevam de Barros, reuniram 
nesta quinta-feira (23), quando 

o regulamento foi passado aos 
representantes de cada equipe 
e eles puderam tirar dúvidas 
sobre as regras que devem se-
guir, como horários, critérios de 
desempate, pontuação etc.
 Também foi passado 
aos representantes que a com-
petição antes de tudo é um 

incentivo à pratica de espor-
tes, onde os companheiros da 
classe bancária terão a oportu-
nidade de mostrar o bom fute-
bol sem esquecer o espírito de 
companheirismo  e união  en-
tre os integrantes da categoria 
bancária.

AESESB se prepara para temporada 2014

            A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB), retornou do período de 
ferias e já treina desde o dia 
10 para as competições des-
te ano, como a Copa Goiânia, 
Copa Ovel e Copa Revelação 
além dos jogos amistosos. Fi-
liada à Federação Goiana de 
Futebol (FGF), a escolinha con-
ta hoje com  6 categorias, cerca 
de 130 atletas e muitos títulos 
conquistados. A equipe tem em 

sua galeria apro-
ximadamente 40 
troféus. O profes-
sor Kareca está a 
frente da escoli-
nha há 12 anos.
 Para aque-
les que queiram 
se juntar a esta equipe vitoriosa 
ainda há tempo. As matrículas 
estão abertas! O valor da ins-
crição é de R$ 10,00 a mensa-
lidade para associados é de R$ 

50,00 e para não associados 
R$ 60,00. Mais informações 
pelo fone (62) 84080578 (Kare-
ca).



Em fevereiro tem carnaval
 Para a categoria bancá-
ria o carnaval começa em fe-
vereiro! Pois o tradicional Car-
naval dos Bancários contará 
com três eventos. O “grito de 
carnaval” será realizado no dia 
23 de fevereiro, como de costu-
me a festa acontece no domin-
go que antecede o carnaval e 
é uma prévia da folia. As festi-
vidades começam a partir das 
12h30min no salão de festa 
com muita música em um am-
biente alegre, seguro e familiar.
 No domingo, 2 de mar-
ço, e na terça de carnaval as 

festividades continuam. E a 
exemplo dos anos anteriores 
o Clube promoverá a ressaca 
de carnaval que acontece no 
primeiro final de semana após 

o feriado, visando dar oportu-
nidade para aqueles que viaja-
ram no feriado prolongado de 
se divertirem com a categoria 
bancária. 

Show ao vivo no Clube dos Bancários

 A animação deste do-
mingo, 26, no Clube dos Ban-
cários ficará por conta grupo 
Nossa Pegada, que se apre-
senta no salão de festa às 12h. 
Os músicos prometem não dei-

xar ninguém parado entoando 
os sucessos do pagode, axé e 
samba. Venha curtir mais essa 
atração no Clube e traga sua 
família.

Diretores de plantão

  Antônio Valdivino e Francisco formam a equipe de 
plantonistas do Clube dos Bancários neste final de se-
mana (sábado, 25 e domingo, 26). 
 Eles estarão em plena disposição dos presentes 
afim de esclarecer eventuais duvidas sobre o uso e es-
paço do complexo esportivo.

Você já substituiu sua 
carteira social?

 
          

 Se você ainda não 
substituiu sua carteira social, 
compareça na sede do Sindi-
cato (Rua 04 nº 987, Centro) 
e solicite na nossa secretaria 
sua nova identidade sindical. 
 Ela pode ser emitida na 
hora, em um processo rápido e 
sem burocracia. Você deve es-
tar munido de documentação 
pessoal  e uma foto 3x4 (digital 
ou digitalizada) sua e de seus 
dependentes. 
 Se preferir as fotos po-
dem ser feitas gratuitamente 
no Sindicato. As solicitações 
podem ser feitas também pelo 
e-mail secretaria@bancarios-
go.org.br, ou através dos diri-
gentes sindicais nas agências.


