
Goiânia, 25 de julho de 2014

Venha para o Clube dos Bancários
 Traga a família e venha 
passar momentos agradáveis 
em um ambiente familiar que o 
Clube dos Bancários proporcio-
na. Lembrem-se: as crianças 
devem estar acompanhadas 
dos pais ou responsáveis. Use 
sempre o protetor solar e con-
suma muita água.
 O Clube localizado na 
Av. Planície no Conjunto Ita-
tiaia, a poucos minutos do cen-
tro de Goiânia, proporciona um 
ambiente tranqüilo e refrescan-
te. O complexo  conta com par-
que aquático infantil, equipado 
com toboágua, escorregador 
aquático e brinquedos diver-
sos, formando um ambiente 
onde as crianças podem brin-
car com total segurança. 
 Os adultos também têm 
o seu toboágua e duas piscinas 
próprias para refrescantes ba-
nhos. Os adeptos da natação 
contam com uma piscina semi-
-olímpica, ideal para a prática 
do esporte, e a área destinada 
ao banho de sol é ampla e con-

vidativa.
 Além de estrutura aquá-
tica e esportiva o clube conta 
ainda com o bosque, onde os 
associados e seus respectivos 
dependentes encontram um lu-
gar aconchegante ao lado da 
natureza. O bosque é uma área 
onde o associado pode fazer 
sua reserva para realização de 
sua festa, contando com estru-
tura para essa finalidade, como 

churrasqueiras, mesas etc.
             Os interessados em 
realizar sua festa no  espaço do 
bosque deve entrar em contato 
com antecedência com a admi-
nistração  do clube pelo email 
clube@bancariosgo.org.br ou 
gilmar@bancariosgo.org.br e 
fazer sua reserva.

Últimos dias para receber inscrições

Campeonato Bancário de Futebol Nove Soçaite 2014             
começa no dia 23 de agosto
 O tradicional Campeo-
nato Bancário de Futebol Nove 
Soçaite começa no  23 de 
agosto. Até o momento estão 
inscritas as equipes do Mer-
cantil, Santander, Bradesco T9, 
HSBC, Bradesco e Itaú. Aque-

les que queiram participar da 
competição devem inscrever 
seu time o quanto antes, o de-
partamento de esportes do Sin-
dicato dos Bancários no Esta-
do de Goiás prorrogou o prazo 
para as inscrições para o dia 1º 

de agosto. Poderão participar 
associados de qualquer sindi-
cato de bancários no estado de 
Goiás e que estejam com situa-
ção regularizada junto à secre-
taria geral do Sindicato.
 No dia 05 de agosto será 



realizado reunião entre a co-
missão organizadora da com-
petição e os representantes 
de cada time. Na oportunidade 
será passado a cada equipe 
as normativas da competição 
e o real objetivo do evento que 
a interação entre a categoria 
bancária e o incentivo a pratica 
de esporte. Mais informações 
pelos fones (62) 3205 1727 / 
8408 0578 (Kareca) ou pelo 
email clube@bancariosgo.org.
br.

AESESB

 A escolinha de futebol do 
Clube dos Bancários (AESESB) 
também recebe inscrições para o 
segundo semestre da temporada 
2014. Mesmo em período  de fé-
rias escolares a AESESB segue 
com os treinamentos visando as 
competições deste ano que são: 
Copa Ovel, Copa Cidade de Goiâ-
nia, Copa Revelação e Copa Mané 
Garrincha. 
 Assim os atletas mirins 
poderão chegar bem fisicamente 
quanto tecnicamente à essas com-
petições. As aulas são de segunda 
a sexta-feira com horários das 8 às 
10 horas e das 14 às 18h.
 Inscreva seu filho! entre em con-
tato pelo fones: (62)  3205 1727 e 
8408 0578. 

Plantonistas
 Ariovaldo e Antônio Leite 
formam a equipe de plantonistas deste 
final de semana (sexta, 24, sábado, 25 
e domingo, 26). 
 Como de costumes eles esta-
rão no Clube dos Bancários para re-
cepcionar os presentes e sanar even-
tuais dúvidas sobre o uso e espaço do 
complexo esportivo. Além disso os 
diretores estão aptos a esclarecer as-
suntos relacionados a campanha sala-
rial 2014 e a sindicalização.

Campanha salarial
Encontro de federações sistematizam           
reivindicações regionais

 Está sendo realizado em 
Brasília(DF) o Pré-Encontro 
Nacional promovido pela Con-
federação Nacional dos Tra-
balhadores nas Empresas de 
Crédito – CONTEC. O evento 
que teve início ontem e finaliza 
nesta quinta-feira, 24, objetiva 
a sistematização das minutas 
de reivindicações formalizadas 
nos encontros regionais das fe-
derações ligadas a esta confe-
deração.

         A condensação dessas 
pautas regionais instituirá uma 
minuta nacional única de ne-
gociações que será levada à 
apreciação dos dirigentes sin-
dicais participantes do Encon-

tro Nacional que será realizado 
nos dias 7 e 8 de agosto na ci-
dade de Maceió(AL), onde será 
planificada a campanha salarial 
da categoria bancária em nível 
nacional.

         O presidente do Sindicato 
dos Bancários de Goiás, Ser-
gio Luiz da Costa, lembra que 
imediatamente após a realiza-
ção do Encontro Nacional as 
pautas de reivindicações serão 
entregues à Fenaban, Banco 
do Brasil e Caixa Econômica 
Federal, com as especificida-
des inerentes às redes privada 
e oficial.


