
Goiânia, 27 de junho de 2014

Brasil x Chile
Venha torcer pelo Brasil no Clube dos Bancários

 O Clube dos Bancários é 
uma ótima opção para quem de-
seja assistir os jogos da Copa do 
Mundo com todo conforto e como-
didade. Localizado no Conjunto 
Itatiaia, a poucos minutos do cen-
tro de Goiânia, o complexo espor-
tivo disponibiliza o salão de festas 
para receber os torcedores. As 
transmissões dos jogos é exibida 
em um telão de aproximadamente 
4m.

Serviço de bar nota 10
 O bar do Clube dos Ban-
cários está equipado e preparado 

para receber os torcedores. Além 
do excelente atendimento, dispo-
nibiliza porções diversas, petis-
cos deliciosos, churrasquinhos 
de queijo, contra-filé, picanha e 
outros, além de cervejas geladís-
simas de várias marcas e bebidas 
variadas. O verde e o amarelo já 
colorem o espaço, mas é impor-
tante que cada um venha com a 

camisa canarinho e traga sua ban-
deira, corneta e muita alegria.
 Neste sábado, por exem-
plo, é o momento de reunir os co-
legas de unidade e promover mo-
mentos de alegrias e de emoções 
gerados pelo jogo Brasil X Chile, 
às 13h. A entrada no Clube dos 
Bancários é gratuita para asso-
ciados, seus dependentes e mais 
dois convidados. Venha com sua 
família, traga sua turma e vamos 
torcer juntos! Lembre-se: se be-
ber, não dirija!

Arraiá dos Bancários

Tradicional festa junina foi sucesso

 Foi realizado no Clube dos 
Bancários no último final de sema-
na,  dias 20, 21 e 22, o tradicional 
Arraiá dos Bancários, em parceria 
com a Caipirada Capim Canela, 
que neste ano completou 34 anos 
de tradição. O evento promoveu 
linda competição entre quadri-

lhas na sexta-feira e no domingo, 
proporcionando aos presentes a 
oportunidade de apreciar um es-
petáculo de alto nível. No sábado 
quadrilhas convidas do estado de 
São Paulo fizeram suas apresen-
tações e tiraram aplausos empol-
gados do público. 
 No total foram vinte e dois 

grupos de quadrilheiros se apre-
sentando nos três dias de festa. 
Dentre elas destacamos Capim 
Canela (grupo anfitrião), Chapéu 
do Vovô, Arriba Saia, Renascer, 
São João, Xique Xique, Luar do 



Diversão garantida
Clube dos Bancários aberto de sexta a 
domingo durante o mês de julho
 Tendo em vista o recesso 
escolar do mês de julho quando 
muitos entram de férias, a admi-
nistração do Clube dos Bancários 
visando melhor atendimento aos 
freqüentadores, abrirá o comple-
xo esportivo um dia a mais nas 
semanas desse mês. Associados 
e familiares que estão em plenas 
férias podem aproveitar muitíssi-
mo o Clube, que terá expediente 
também às sextas-feiras das 9 às 
18h. 
        Os usuários contam com área 
para churrasco com pias, churras-
queiras e cozinha. As crianças po-
dem se divertir no parque aquático 
infantil, escorregadores e toboá-
gua. Lembramos que os pequeni-
nos devem estar acompanhadas 
dos pais ou responsáveis, vale 
ressaltar também os cuidados que 
devem ser tomados quanto a ex-
posição ao sol, usar sempre o pro-
tetor e consumir bastante líquido. 

O clube também conta com pisci-
na “adulta”, piscina semi-olímpica, 
campos de futebol oficial e soçai-
te, e quadra poliesportiva. Venha 
para o Clube dos Bancários, aqui 
sua diversão é garantida.

Sertão, Arraiá das Flores (SP), Ra-
ízes de Goiás, Balance dentre ou-
tras. Na sexta-feira, 20, além das 
apresentações houve show com 
Diogo Gomes e no sábado, 21, foi 
a vez da dupla Fred e Wilson subir 
ao palco e animar o publico que 
dançou e curtiu as canções até al-
tas horas da madrugada.
A última noite de festa (domin-

go) foi encerrada com belíssimas 
apresentações dos quadrilheiros. 
 O destaque foi a anfitriã, 
(Capim Canela) que realizou uma 
linda apresentação, retirando dos 
presentes empolgantes aplausos 
de pé, retribuindo a beleza e a 
qualidade apresentada pelo grupo 
de quadrilheiros. 

AESESB faz amistoso neste domingo, 29
 Visando a preparação 
para as competições  do segun-
do semestre de 2014, a Escolinha 
de Futebol do Clube dos Bancá-
rios (AESESB) participa de jogos 
amistosos neste domingo, 29, a 
partir das 8h30min. 
 A escolinha recebe em 
casa a equipe do Vasco Sest 
Senat. As duas escolinhas jo-
gam nas categorias nascidos 
em 2005/2006, 2002/2003 e 
2000/1999.
 Aqueles que queiram fazer 
parte desta equipe campeã, a AE-
SESB está com inscrições abertas 

para o segundo semestre de 2014. 
O valor da inscrição é de R$ 10,00 
e a mensalidade para associados 
é de R$ 50,00 e para não asso-
ciados R$ 60,00. Maiores informa-
ções pelo fone (62) 8408 0578 ou 
3205 1727, professor Kareca.

Inscrições abertas
Campeonato Bancário 

de Futebol
 
 As inscrições para o Campe-
onato Bancário de Futebol Nove So-
çaite 2014 continuam abertas. Bancá-
rios de todo o estado de Goiás podem 
participar da competição, desde que 
estejam com situação devidamente 
regularizada junto ao Sindicato. 
 Os Interessados devem en-
trar em contato com Kareca pelo fone 
(62) 3205-1727 ou 8108 0578 e efeti-
varem suas participações.

Diretores de plantão

 Visando melhor receptivi-
dade e orientação quanto ao uso 
e espaço do Clube dos Bancários, 
a direção disponibiliza equipes 
plantonista formadas por diretores 
do Sindicato. 
 Neste final de semana 
(sábado, 28 e domingo, 29) o gru-
po será formado por Eurípedes, 
Marcélio e Enio, além de sanar 
eventuais dúvidas e receber os 
freqüentadores do complexo es-
portivo, a equipe está apta a es-
clarecer assuntos relacionados ao 
movimento sindical, sindicaliza-
ção e o andamento da campanha 
salarial 2014.

Goianão BB etapa 
Goiânia

 Acontece neste sába-
do, 28, a partir das 8h30min na 
sede da AABB Goiânia, a tercei-
ra etapa do Goianão BB 2014. 
O evento promete muitas emo-
ções! 
 Além do tradicional jogo 
das estrelas e as apresentações 
dos times de futebol e vôlei das 
regionais, a etapa Goiânia terá 
dois telões de LED para que os 
presentes possam acompanhar 
os jogos das oitavas de final da 
Copa do Mundo.


