
Goiânia, 21de junho de 2013

Abertas as inscrições para o Campeonato 
Bancário de Futebol Nove Soçaite 2013

 O  departamento de es-
porte do Sindicato dos Bancá-
rios no Estado de Goiás, está 
recebendo  inscrições das 
equipes interessadas em par-
ticipar do tradicional Campeo-
nato Bancário de Futebol Nove 
Soçaite 2013. Os times devem 
preencher pôr completo a ficha 
de inscrição, com todos os da-
dos solicitados, as equipes de-
vem inscrever no mínimo 14 e 
no máximo 18 atletas. Só pode-
rão participar aqueles que este-
jam com sua situação regulari-
zada junto à secretaria geral do 
sindicato.
 Cada equipe poderá ins-

 

crever até três jogado-
res não sindicalizados 
(convidados) estes pa-
garão taxa de  R$ 10,00 
por partida,  o goleiro é 
livre. Os bancários sin-
dicalizados em quais-
quer dos sindicatos de 
bancários em Goiás 
podem participar do 
campeonato, desde que 
comprovem essa condi-
ção sempre que solicita-
do pelo Departamento 
de Esportes. O campe-
onato tem data prevista 
para começar no dia 10 
de agosto.  

Copa Cidade de Goiânia
AESESB disputa duas finais neste final de semana

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) está na final da Copa 
Cidade de Goiânia nas catego-
rias nascidos em 2000 e 2002.  
No sábado, 22, a escolinha 
(cat.2000) enfrenta o Vasco 
SESI  às 9h no Clube Ferrei-
ra Pacheco. No domingo é a 
vez da categorias 2002 entrar 
em campo contra a equipe da 
OVEL também às 9h no Ct. da 
OVEL.
 As duas categorias con-
quistaram as vagas nas finais 
após vencerem a escolinha 
do Atlético na segunda-feira, 
17, no Ct da Policia Federal. 

A categoria 2000 venceu o ad-
versário por 4 a 2. Já a catego-
ria 2002 teve mais dificuldade 
para conquistar a vaga, a equi-

pe empatou em 1 a 1 no tempo 
normal levando a partida para 
as penalidades, quando ganha-
ram por 5 a 3.



Clube aberto também às sextas-feiras no mês de julho

 Objetivando atender os 
associados e seus familiares 
que estão em gozo de férias 
durante o mês de julho, o Clube 
dos Bancários estará com ex-
pediente também às sextas-fei-
ras, das 8 às 17h, dando maior 
comodidade aos freqüentado-
res neste período que abran-
ge também o recesso escolar. 
Lembrando que as crianças de-
vem estar acompanhadas dos 
pais ou responsáveis. 
 O complexo esportivo 
oferece áreas para churrasco 
em um ambiente arborizado e 
tranqüilo com toda a estrutura 

necessária para esta finalida-
de. Para refrescantes banhos 
o Clube disponibiliza de piscina 
semi-olimpica, piscina “adulto”, 
parque aquático infantil. Aque-
les que preferem a pratica do 

bom e velho futebol podem se 
divertir na quadra poliesportiva 
e nos campos gramados soçai-
te e oficial.

CLUBE

Diretores de plantão
 
 Gilmar Fernandes, Ro-
naldo Goldinho, Antônio Leite 
e Ariovaldo Antônio Vieira for-
mam a equipe de plantonistas 
deste final de semana (sábado, 
22 e domingo 23). Todos eles 
estarão em plena disposição 
para interagir com os presentes 
afim de sanar eventuais duvi-
das sobre o uso e espaço do 
complexo esportivo. 

 Caixa

Dia Nacional de Luta paralisa agência em Goiânia

 O Sindicato dos Bancá-
rios no Estado de Goiás parali-
sou o funcionamento da agência 
da Caixa Econômica Federal, 
onde funciona a superintendên-
cia da instituição financeira em 
Goiás, na manhã desta quinta-
-feira, 20. A manifestação teve 
como objetivo cobrar do banco 
melhores condições de trabalho 
e contratação de novos funcio-
nários. Sergio Luiz da Costa, 
presidente do SEEB-GO, ressal-
tou a importância da participa-
ção da categoria e a causa justa 
do manifesto, “ queremos que a 
CAIXA dê emprego a população, 
nós sabemos que existe um dé-
ficit de pessoas no banco e ele 
tem condições de contratar e for-
necer um ambiente de trabalho 
saudável.” 
 A manifestação aconte-
ceu no mesmo dia em que ocor-
re, o Dia Nacional de Luta na 
CAIXA por condições dignas de 
trabalho. Bancários da CAIXA e 
futuros bancários que prestaram 
concurso e ainda não foram cha-
mados, estiveram presente mos-

trando o descontentamento da 
categoria. O presidente da Con-
federação Nacional dos Trabalha-
dores nas Empresas de Crédito 
(CONTEC), Lourenço Ferreira do 
Prado, esteve presente apoiando 
o movimento. “ A CONTEC está 
junto com vocês nesta luta por 
melhorias, parabéns ao Sindica-
to e trabalhadores da Caixa pela 
busca incansável pelo trabalho 
digno dos empregados.” Também 
esteve presente na paralisação a 
presidente da Associação do Pes-
soal da Caixa (APECEF), Vera Lú-
cia Barbosa Leão.


