
Goiânia, 11 de julho de 2014

Um dia a mais para curtir

Clube dos Bancários aberto também às sextas-feiras
 O Clube do Sindicato 
dos Bancários no Estado de 
Goiás segue com a tradição de 
funcionar às sextas-feiras do 
mês de julho além dos finais de 
semana, das 8h às 17h. Asso-
ciados e familiares que estão 
em gozo de férias podem apro-
veitar uma dia a mais no com-
plexo esportivo. 
 O objetivo é oferecer 
uma ótima opção de lazer aos 
freqüentadores neste período 
que abrange também o reces-
so escolar. Lembrando que as 
crianças devem estar acompa-
nhadas dos pais ou responsá-
veis, e os cuidados que devem 
ser tomados quanto a exposi-

ção no sol que é usar sempre 
o protetor e consumir bastante 
líquido. 
  Localizado na Av. Pla-
nície conj. Itatiaia próximo ao 

campus da UFG, a poucos mi-
nutos do centro de Goiânia, o 
complexo esportivo conta com 
áreas destinadas a churrasco 
em um ambiente arborizado e 
tranqüilo com churrasqueiras 
individuais e conjuntas, mesas 
e cadeiras, bar exclusivo para 
atendimento da área. 
 Para refrescantes ba-
nhos o Clube disponibiliza 
piscina semi-olímpica, piscina 
adulto e parque aquático in-
fantil. Aqueles que preferem a 
prática do bom e velho futebol 
podem se divertir na quadra 
poliesportiva e nos campos 
gramados soçaite e oficial. O 
bar e restaurante do Clube dos 
Bancários oferece aos freqüen-
tadores bebidas diversas, sal-
gados, petiscos e almoço.
 Cada associado pode 
adentrar ao clube com até dois 
convidados por dia sem pagar 
pelos ingressos. É importante 
que a carteira social do Sindi-

cato esteja sempre atualizada. 
A nova carteira pode ser emi-
tida na secretaria do Sindicato 
de segunda à sexta-feira. Mais 
informações de como proceder 
na atualização ligue 62 3216 
6522.  
 O valor da entrada para 
convidado ao complexo espor-
tivo é de R$ 15,00 para acesso 
às piscinas, campos de futebol, 
quadra poliesportiva e bosque. 
O passaporte no valor de R$ 
20,00 dará acesso a todos os 
ambientes do clube, inclusive 
saunas.  
 Venha curtir o final de 
semana no Clube dos Bancá-
rios! Aqui a diversão é garanti-
da.



AESESB
 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários está 
com inscrições abertas para 
alunos em todas as catego-
rias.  
 Mesmo em período  de 
férias escolares a AESESB 
segue com os treinamentos 
visando as competições do se-
gundo semestre deste ano que 
são: Copa Ovel, Copa Cidade 
de Goiânia, Copa Revelação e 
Copa Mané Garrincha. Assim 

os atletas mirins poderão che-
gar bem fisicamente quanto 
tecnicamente à essas competi-
ções. 
 Interessados em com-
por este time campeão podem 
entrar em contato com o pro-
fessor Kareca pelos fones: (62)  
3205 1727 e 8408 0578.

Inscrições abertas
Campeonato Bancário de Futebol 
Nove Soçaite 2014

 Bradesco T9, Santander 
e Mercantil já garantiram vaga 
no Campeonato Bancário de 
Futebol Nove Soçaite 2014. 
Para aqueles que se interes-
sam em participar da competi-
ção, o departamento de espor-

Diretores de plantão
 
 A coordenação do Clu-
be dos Bancários disponibiliza 
a equipe de plantonistas objeti-
vando a receptividade aos fre-
qüentadores do complexo es-
portivo e o esclarecimento de 
eventuais dúvidas sobre seu 
uso e espaço. 
 Neste final de semana 
(sexta, 11, sábado, 12 e do-
mingo 13) a equipe será for-
mada pelos diretores Antônio 
Valdivino e Ronaldo. 
 Eles também estarão 
aptos à esclarecer assuntos 
pertinente aos movimento sin-
dical, a sindicalização e o an-
damento da campanha salarial 
2014.

tes do Sindicato dos Bancários 
no Estado de Goiás está rece-
bendo inscrições. 
 Poderão participar asso-
ciados de qualquer sindicato de 
bancários no estado de Goiás 
e que estejam com situação 
regularizada junto à secretaria 
geral do Sindicato.

Casa dos Bancários
  Os sindicalizados do in-
terior goiano contam com a uni-
dade de apoio na Capital, com 
toda a estrutura necessária 
para quem precisa se hospe-
dar em Goiânia. Além de servir 
como ponto de apoio profissio-
nal, a Casa dos Bancários tam-
bém vai propiciar bons momen-
tos de lazer e esportes, uma 

vez que fica localizada dentro 
da área privativa do Clube dos 
Bancários, no Conjunto Itatiaia.
 As estadias devem ser 
reservadas com antecedência 
pelos telefones (62) 3205-1727 
(Clube), (62) 9977-6652 (Gil-
mar), (62) 9968-9900 (Lino) ou 
pelos e-malis clube@bancario-
sgo.org.br e gilmar@bancario-
sgo.org.br.


