
Goiânia, 05 de julho de 2013

Continuam abertas as inscrições para o Campeonato Bancário 
de Futebol Nove Soçaite

 O departamento de es-
porte do Sindicato dos Bancá-
rios ainda está recebendo ins-
crições de times interessados 
em participar do Campeonato 
Bancários de Futebol Nove So-
çaite 2013, que deve começar 
no dia 10 de agosto. 
 Os times podem inscre-
ver no mínimo 14 e no máximo 
18 jogadores que devem es-
tar com suas situações devi-
damente regularizada junto à 
secretária do sindicato. Cada 
equipe poderá inscrever três jo-

gadores convidados (não sindi-
calizados) estes pagarão taxa 
de R$ 10,00 por partida, sendo 
o goleiro isento.
 Poderão participar ban-
cários sindicalizados em qual-
quer sindicato de bancário de 
Goiás, desde que comprove 
sua situação sempre que pe-
dido pelo departamento de es-
porte. A competição tem vagas 
limitadas, por tanto os interes-
sados devem fazer o quanto 
antes sua inscrição e garantir 
a vaga de seu time. Mais infor-

mações pelo fone, (62) 3205 
1727 ou 8408 0578 (Kareca).

AESESB

Torneio interno de futsal
 Sesb, Bancários, Cueca 
de Galo, Moleques ousados, 
Gama, Itão, Neguinhos e Or-
lando de Morais são as equipes 
que formam o torneio interno de 
futsal do Clube dos Bancários, 
que teve início nesta segunda-
-feira, os jogos são disputados 
na quadra poliesportiva na se-
gunda, quarta e sexta-feira. 

 Os times são forma-
dos por atletas da Esco-
linha de Futebol do clube 
(AESESB),objetivando a inte-
ração entre os alunos e o pre-
paro para as competições do  
segundo semestre. Tradicio-
nalmente as premiações serão 
medalhas e troféus.

Serviços e Convênios

             O Sindicato dos Bancários 
no Estado de Goiás oferece aos seus 
associados uma completa linha de 
serviços e atendimentos;  médico-
-odontoló-gico, estética, restauran-
tes e os mais variados convênios. A 
ampla cobertura constitui uma rede 
de benefícios que contempla as 
principais necessidades da família 
bancária. 
 Assim, os associados ga-
nham maior poder de compra, um 
salário indireto que se traduz em 
melhoria da qualidade de vida.  O 
SEEB-Goiás alerta os associados 
para que antes de fechar algum ne-
gócio consultar primeiramente a 
gama de serviços conveniados que 
estão à disposição. No site www.
bancariosgo.org.br, tópico Serviços 
e Convênios estão todos os con-
vênios que o sindicato oferece aos 
seus associados.

Clube dos Bancários

Diretores de plantão

 A equipe de plantonistas deste final de semana (sába-
do, 06 e domingo, 07) será formada pelos diretores Alcides e 
Neto. Eles estarão em plena disposição para interagir com os 
presentes afim de sanar eventuais dúvidas sobre o uso e es-
paço do complexo esportivo além de assuntos relacionados a 
sindicalização.


