
Goiânia, 27 de junho de 2013

Clube aberto também às sextas-feiras              
no mês de julho

 Como de costume o 
Clube dos Bancários funciona-
rá neste mês de julho também 
nas sextas-feiras das 8 às 17h, 
além do final de semana. Assim 
os usuários podem aproveitar o 
período de férias e usufruir com 
mais tempo de toda a estrutura 
do complexo esportivo.
 Bem localizado, na Ave-
nida Planície, Conjunto Itatiaia, 
a poucos minutos do centro, o 
complexo esportivo conta com 
parque aquático infantil, equi-
pado com toboágua e brinque-
dos diversos que dão ao am-
biente divertido e refrescante 
que a criançada tanto gosta.  
 Os adultos também têm 
o seu toboágua e duas pisci-
nas. 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.

           Para aqueles que prefe-
rem relaxar, o Clube dos Ban-
cários conta com um organiza-
do bosque, com churrasqueiras 
coletivas e individuais. Além de 
ser um lugar aconchegante ao 
lado da natureza, o associado 
terá um local reservado para re-
alização de sua festa, contando 
com toda a estrutura para essa 

finalidade. 
 O espaço no bosque é 
gratuito e a entrada dos convi-
dados para a festa também é 
franca, desde que o associado 
agende com antecedência e 
encaminhe a listagem dos seus 
convidados à administração do 
clube.

Copa Cidade de Goiânia

AESESB é campeã em duas categorias

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB), categoria 2000, con-
quistou o título de campeão 
da Copa Cidade de Goiânia 
no último sábado, 22. A equipe 
ganhou todas as partidas que 
disputou (14), na final empatou 
com o Vasco SESI em 3 a 3 e 
levou o título. A categoria 2002 
enfrentou a equipe da Ovel 

na grande final e 
venceu por 2 a 0 
se consagrando 
como campeã. 
 D e s b a n -
cando escolinhas 
de renome como 
Atlético, Vila Nova 
e Goiás, o time do 
Clube dos Bancá-
rios chegou as fi-



nais com duas categorias, das 
três que disputavam a competi-
ção.
Mês de julho 
 Visando a preparação 

para o segundo semestre de 
2013, a Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários não 
entrará de férias. No mesmo 
mês a equipe da AESESB, re-

cebe inscrições de novos atle-
tas nas categorias nascidos em 
1996 e 1997, para compor o 
time que disputará o Campeo-
nato Goiano. 

Campeonato Nove Soçaite 2013

Departamento de esporte do Sindicato recebe inscrições

 As inscrições para o 
Campeonato Nove Soçaite 
2013 estão abertas. As equipes 
interessadas devem preencher 
pôr completo a ficha de inscri-
ção, com todos os dados soli-
citados, os times devem inscre-
ver no mínimo 14 e no máximo 
18 atletas. Só poderão partici-
par aqueles que estejam com 
sua situação regularizada junto 
à secretaria geral do sindicato.
 Cada equipe poderá ins-
crever até três jogadores não 
sindicalizados (convidados) es-
tes pagarão taxa de  R$ 10,00 
por partida,  o goleiro é livre.  

Atletismo

 Atleta representante do Sindicato dos Bancários de Goiás, 
Joeilton Gonçalves, foi segundo colocado, na categoria 41 à 50 
anos, da Corrida Noturna O Popular, realizada no dia 22. Na clas-
sificação geral o corredor chegou em décimo terceiro.

 Os bancários sindica-
lizados em quaisquer dos sin-
dicatos de bancários em Goiás 

podem participar do campeona-
to, que tem data prevista para 
começar no dia 10 de agosto.  

CLUBE

Diretores de plantão

 A equipe de plan-
tonistas deste final de 
semana (sábado, 29 e 
domingo, 30) será for-
mada pelos diretores 
José Américo e Nilso. 
 Eles estarão em 
plena disposição dos 
presentes afim de sanar 
eventuais dúvidas sobre 
o uso e espaço do com-
plexo esportivo além de 
assuntos relacionados a 
sindicalização.

Foto arquivo


