
Goiânia, 13 de junho de 2014

Venha torcer pela seleção brasileira no Clube dos Bancários

 O Clube dos Bancários 
está em clima de Copa do Mun-
do e oferece aos torcedores um 
ambiente familiar e agradável 
onde os fãs do futebol possam 
se sentir em casa ao assistir os 
jogos da competição. 
 O bar disponibiliza por-
ções, petiscos, ‘churrasqui-
nhos’ e bebidas variadas. As 
partidas são exibidas em um 
telão de aproximadamente 4m. 

1º jogo
 Várias pessoas se reu-
niram no complexo esportivo 
para assistir a abertura da com-
petição e a estréia do Brasil na 
Copa,  realizadas nesta quinta-
-feira, 12. A torcida estava ani-
mada e vibraram muito com os 
gols da seleção brasileira. 

2º jogo
 Mesmo não tendo fun-
cionamento normal na terça-
-feira, 17, o Clube dos Ban-
cários abre suas portas por 
volta das 15h para receber os 
torcedores em seu ambiente 
de festas com a estrutura à dis-
posição daqueles que queiram 

acompanhar os jogos da 
Copa do Mundo através 
do telão.
 A direção do 
complexo esportivo con-
vida todos os torcedores 
para prestigiar o jogo 
da seleção brasileira na 
próxima terça-feira, 17. O Clu-
be é localizado na Av. Planície 
no Conjunto Itatiaia - Goiânia 
(GO).
Lembre-se: se beber, não dirija!

Galeria mostra fotos 
das agências usando as 

cores da seleção
            
 O Sindicato dos Bancá-

rios de Goiás abre 
espaço em seu site e 
no facebook para pu-
blicação de fotos das 
agências em que os 
empregados estão 
trabalhando com 
camisas ou cami-
setas amarelinhas. 
As fotos podem ser 

encaminhadas pelo e-mail sin-
dicato@bancariosgo.org.br ou 
facebook.com/bancariosgo, in-
formando o banco, agência ou 
departamento.
            “Nos dias de jogos da 
seleção brasileira são ótimas 
oportunidades para os bancá-
rios sindicalizados usarem a 
camiseta comemorativa aos 65 
anos de nossa entidade sindi-
cal, cujas cores são alusivas ao 
momento de Copa do Mundo 
em que vivemos”, conclama o 
presidente do Sindicato dos 
Bancários de Goiás, Sergio 
Luiz da Costa.
            Não perca tempo, se sua 
agência ou a equipe está usan-
do as cores da seleção brasi-
leira, fotografe e mande para o 
Sindicato agora mesmo!
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Futebol
AESESB disputa vaga para a final neste sábado, 14

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) joga neste sábado, 14, 
às 9h30min, a semi final da 
Copa Revelação contra a equi-
pe do Santo Antônio. 
 A partida será realizada 
na casa do adversário, as duas 
escolinhas disputam a vaga 
para a final da competição na 
categoria nascidos em 1998. 
 A Copa Revelação de 
Escolinhas teve 20 equipes 
participantes, restando agora 
somente 4 na disputa pelo tí-
tulo. Venha torcer por nossos 
garotos na caminhada de mais 
uma conquista.

Foto arquivo 

APCEF realiza neste sábado, 14, a festa 
Santo Antônio da Caixa

            A Associação do Pesso-
al da Caixa Econômica Federal 
de Goiás (APCEF-GO) realiza 
neste sábado, 14, a festa San-
to Antônio da CAIXA. O evento 
será realizado na sede da AP-
CEF/GO a partir das 18h.   
 A festa contará com 
barracas com comidas típicas, 

xilindró, fogos de artifícios e 
muita dança. Aqueles que qui-
serem ir a caráter poderão par-
ticipar da tradicional quadrilha. 
 O ingresso custa R$ 
10,00  e crianças até 10 anos a 
entrada é um 01kg de alimen-
to. A APCEF/GO fica localizada 
na Av. T-1 esq. c/ T-8 Qd. 53 no 
Setor Bueno - Goiânia (GO).

Clube dos Bancários
            O tradicional Arraiá dos 
Bancários acontece nos dias 
20, 21 e 22 de junho no Clu-
be dos Bancários no Conjunto 
Itatiaia em Goiânia (GO) a par-
tir das 19h. A festa conta com 
apresentações de quadrilheiros 
nos três dias, além da vila cai-
pira onde os presentes encon-
trarão comidas típicas das fes-
tas juninas. 
 Associados e seus de-
pendentes tem entrada franca 
durante todo o evento. A festa 

Diretores de plantão no 
Clube dos Bancários

 
 Gilmar, Antônio Leite e 
Ariovaldo formam a equipe de 
plantonistas deste final de se-
mana (sábado, 14 e domingo 
15). 
 Eles estarão à disposi-
ção dos presentes afim de sa-
nar eventuais dúvidas sobre o 
uso e espaço do complexo es-
portivo. Assuntos relacionados 
ao movimento sindical também 
poderão ser esclarecidos atra-
vés da equipe.

é em parceria com a empresa 
junina Caipirada Capim Cane-
la que completa neste ano 33 
anos de tradição.


