
Goiânia, 03 de julho de 2014

Torcida pé quente
Vamos unir forças e torcer pela seleção brasileira
 A coordenação do Clu-
be dos Bancários convida todos a 
vestirem a camisa verde e amarela 
para torcerem pela seleção brasi-
leira. O complexo esportivo dispo-
nibiliza o salão de festas para rece-
ber os torcedores. 
 As transmissões dos jogos 
é exibida em um telão de aproxi-
madamente 4m. O verde e o ama-
relo já colorem o espaço, mas é im-
portante que cada um venha com a 
camisa canarinho e traga sua ban-
deira, corneta e muita alegria.
 O bar do Clube dos Bancá-
rios está equipado e preparado para 
receber os torcedores. Além do ex-
celente atendimento, disponibiliza 
porções diversas, petiscos deli-
ciosos, churrasquinhos de queijo, 

contra-filé, picanha e outros, além 
de cervejas geladíssimas de várias 
marcas e bebidas variadas.             
  Nesta sexta-feira, 
4, a partida entre Brasil e Colôm-
bia promete muitas emoções, mo-

mento propício de reunir os cole-
gas de unidade e a família em um 
local tranqüilo e agradável que é o  
Clube dos Bancários. A entrada é 
gratuita, para associados, seus de-
pendentes e até dois convidados. 
Traga sua turma e vamos torcer 
juntos! Lembre-se: se beber, não 
dirija!

Clube aberto de sexta-feira a domingo no mês de julho

 Associados e familiares 
que estão em plenas férias podem 
aproveitar uma dia a mais por se-
mana no Clube dos Bancários. 

Como é costume, o complexo es-
portivo está com expediente tam-
bém às sextas-feiras no mês de 
julho, das 8 às 17h, objetivando 
maior qualidade aos freqüentado-
res neste período que abrange tam-
bém o recesso escolar. 
 Lembrando que as crianças 
devem estar acompanhadas dos 
pais ou responsáveis, e também os 
cuidados que devem ser tomados 
quanto a exposição no sol, usar 
sempre o protetor e consumir bas-
tante líquido.
            O Clube dos Bancários, 
localizado na Av. Planície conj. 
Itatiaia - Goiânia, conta com áre-
as destinadas a churrasco em um 
ambiente arborizado e tranqüilo 

com churrasqueiras individuais e 
conjuntas, mesas e cadeiras, bar 
exclusivo para atendimento ao 
bosque.  
 O complexo esportivo con-
ta ainda com quadra poliesporti-
va, campos de futebol gramados 
soçaite e oficial, além do parque 
aquático infantil e piscinas adultas 
e olímpica. Venha se divertir no 
Clube dos Bancários!



Campeonato Bancário de Futebol Nove Soçaite 2014
 O departamento de espor-
tes do Sindicato dos Bancários no 
Estado de Goiás está recebendo 
inscrições das equipes interessadas 
em participar do tradicional Cam-
peonato Bancário de Futebol Nove 
Soçaite 2014. 
 Os times devem preencher 
por completo a ficha de inscrição, 
com todos os dados. Cada equipe 
pode inscrever 3 convidados ou 
contribuintes, e os times devem 
ter no mínimo 14 e no máximo 18 
atletas.
 Na edição 2013 a equipe do 
Bradesco T9 conquistou o título na 
final contra o Mercantil. Também 
participaram as equipes Bradesco 
Mix, Santander, BCN, Bradesco 
Bandeirantes e Bradesco Ribeiri-
nho.  
 As competições esportivas 

promovidas pelo Sindicato têm 
como objetivo a união e o congra-
çamento entre os integrantes da 
categoria bancária. Assim sendo, 
conclamamos os jogadores para 
levarem a campo apenas o espíri-
to esportivo e produzirem sempre 
jogadas leais e de alto nível disci-
plinar.

Fotos arquivos

AESESB está com 
matrículas abertas  

 
 A escolinha de futebol do 
Clube dos Bancários (AESESB) 
continua com inscrições aber-
tas para o segundo semestre de 
2014. O valor da inscrição é de 
R$ 10,00, a mensalidade para 
associados é de R$ 50,00 e para 
não associados R$ 60,00. 
 Incentive a pratica do es-
porte, faça já a inscrição do seu 
filho. Mais informações pelo fone 
(62) 8408 0578 ou 3205 1727, 
professor Kareca.

Diretores de plantão
 Álvaro e José Antônio for-
mam a equipe de plantonistas deste 
final de semana (sábado, 05 e do-
mingo, 06). Eles estarão em plena 
disposição para atender os presen-
tes nos casos de eventuais dúvidas 
sobre o uso e espaço do complexo 
esportivo. 
 Além, claro, da receptivida-
de ao público a equipe está apta a 
esclarecer questionamentos em rela-
ção ao movimento sindical, a sindica-
lização e o andamento da campanha 
salarial 2014.

HSBC
CONTEC recebe HSBC para tratar da 
financeira Losango
  A diretoria da CONTEC, 
sindicatos e federações estive-
ram reunidos na tarde da última 
segunda-feira, 01, com repre-
sentantes do HSBC para tratar 
da bancarização da Financeira 
Losango. O encontro aconte-
ceu na sede da CONTEC, em 
Brasília, e contou com a pre-
sença dos Drs. João Rached, 
Juliano Marcílio, Gilmar Lep-
chak, Marino Roberto Rodriga, 
do HSBC.
 A Comissão da CON-
TEC foi coordenada pelo pre-
sidente Lourenço do Prado, 
acompanhado dos Diretores 
Gilberto Antonio Vieira, Rumiko 
Tanaka e José Augusto Cor-
deiro (CONTEC), Sérgio Luiz 
da Costa e Jacira Carvalho da 
Silva (SEEB Goiás), Crispim 
Batista Filho (SINTEC-TO), 
Edivaldo Dias Cunha (SEEB-
-Uberlândia) e Odilar Maciel 

Barreto Filho e Edith de Almei-
da Rodrigues (SEEB-Anápolis/
GO).
 Os representantes do 
HSBC informaram que estão 
dispostos a adotar a convenção 
coletiva dos bancários para os 
empregados da Losango. Colo-
caram a necessidade de agen-
da de negociações, para con-
clusão em cerca de 75 dias. O 
Presidente Lourenço aprovei-
tou a oportunidade para regis-
trar que a CONTEC analisará 
a proposta a ser apresentada 
pelo HSBC para os trabalhado-
res da Losango.


