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SINDICATO dos BANCÁRIOS
ESTADO DE GOIÁS

Clube dos Bancários aberto de sexta à domingo 
durante o mês de julho

 Associados e familiares 
que estão em plenas férias po-
dem aproveitar uma dia a mais 
no Clube dos Bancários. Como 
é costume o complexo esportivo 
está com expediente também às 
sextas-feiras do mês de julho das 
8 às 17h, objetivando maior qua-
lidade aos freqüentadores neste 
período que abrange também o 
recesso escolar. Lembrando que 
as crianças devem estar acompa-
nhadas dos pais ou responsáveis, 
vale lembrar também os cuidados 
que devem ser tomados quanto a 
exposição no sol, usar sempre o 
protetor e consumir bastante líqui-
do.
 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 da 
área. Para refrescantes banhos o 
Clube disponibiliza piscina semi-

-olímpica, piscina adulto e parque 
aquático infantil. Aqueles que pre-
ferem a prática do bom e velho fu-
tebol podem se divertir na quadra 
poliesportiva e nos campos gra-
mados soçaite e oficial.

 Escolinha de Futebol do 
Clube dos Bancários está com 
inscrições abertas para alunos em 
todas as categorias. Mesmo em 
período  de férias escolares, a AE-
SESB segue com os treinamen-
tos visando as competições do 
segundo semestre deste ano que 
são: 20 ª Copa Cidade de Goiânia, 
7ª Copa Ovel e Copa Goiás Sub 
15. 

 Para que os atletas mirins 
possam chegar bem fisicamen-
te quanto tecnicamente à essas 
competições a escolinha está pro-
movendo um torneio interno entre 
os alunos na quadra poliesportiva 
do Clube dos Bancários. Nesta 
sexta-feira jogam: Grito do Galo e 
Sesb, Orlando de Moraes e Ban-
cários, Gama e Moleques Ousa-
dos.

AESESB
Matrículas abertas em todas as categorias CLUBE

Diretores de plantão

 Eurípedes, Enio, Marcelio e 
José Martins Junior formam a equipe de 
plantonista deste final de semana (sába-
do, 13 e domingo, 14). Todos eles estarão 
em plena disposição para interagir com 
os presentes afim de sanar eventuais dú-
vidas sobre o uso e espaço do complexo 
esportivo além de assuntos relacionados 
a sindicalização.

Banda DK se apresenta no Clube 
dos Bancários

 Ao som de pagode, samba, axé 
dentre outros generos musicais, a banda 
DK promete agitar a galera presente no 
Clube dos Bancários neste domingo, 12, 
a partir do meio dia. Venha conferir!



Dia Nacional de Luta
Milhares de trabalhadores saem às ruas em Goiânia

 Mais de dois mil trabalha-
dores goianos participaram nesta 
quinta-feira, 11, do Dia Nacional 
de Luta, em uma grande mobiliza-
ção com passeata pelas principais 
ruas e avenidas de Goiânia. As 
centrais sindicais se mobilizaram 
em uma só bandeira em prol de 
melhorias para a classe trabalha-
dora.
 O início da concentração 
foi na porta do Sindicato dos Ban-
cários de Goiás, onde bancários, 
vigilantes, frentistas, trabalhado-
res da saúde privada, asseio e 
conservação, biólogos, contabilis-
tas, corretores de imóveis, trans-
porte de combustíveis, turismo, 
técnicos em segurança do traba-
lho, taxistas, radiologistas e ou-
tras categorias filiadas à UGT se 
aglomeravam desde às 08h30min 
para a grande manifestação públi-
ca no Dia Nacional de Luta.
 A União Geral dos Traba-
lhadores (UGT-Goiás), uma das 
centrais organizadoras do evento, 
saiu com seus representados de 
sua sede na rua 23, andou pela 
rua 4, passou pela Av. Tocantins 
e seguiu pela Av. Anhanguera até 
a praça do Bandeirante, onde se 
encontrou com outras centrais sin-

dicais.
 Juntas realizam um gran-
de protesto e externaram suas 
reivindicações comuns que são 
o fim do fator previdenciário, jor-
nada de 40 horas semanais, rea-
juste digno para os aposentados, 
investimentos prioritários na saú-
de, educação, segurança, além de 
transporte público de qualidade, 
fim do projeto de lei 4330 que am-
plia a terceirização que flexibiliza 
para pior as relações do trabalho, 
fim da corrupção e dos leilões do 
petróleo dentre outras.
 Juntos os trabalhadores 
subiram a Av. Goiás, contorna-

ram a Praça Cívica. Os dirigentes 
sindicais conclamavam em alto e 
bom som as pessoas a virem para 
a rua exigir seus direitos e defen-
der suas bandeiras. Depois a pas-
seata seguiu pela Av. Araguaia e 
retomou a Av. Anhanguera, quan-
do foi encerrada no cruzamento 
com a av. Tocantins.
 Durante todo percurso a 
manifestação seguiu ordeira e pa-
cífica, sempre externando os po-
sicionamentos dos trabalhadores 
que exigem serviços de saúde, 
segurança, educação e transporte 
nos padrões da FIFA, dentre ou-
tros eixos acima alinhados.


