
Goiânia, 07 de novembro de 2013

Mercantil e Santander disputam vaga para a 
grande final
 O Campeonato Bancário de Futebol 
Nove Soçaite 2013 está chegando ao fim. 
Neste sábado, 9, às 9h15min, o Mercantil e 
o Santander fazem partida decisiva valendo 
uma vaga para a grande final que acontecerá 
no próximo dia 23. 
 O Mercantil vem de vitória de 1 a 0 so-
bre o Bradesco Bandeirante na rodada an-
terior e ocupa a segunda posição na tabe-
la, com 9 pontos. Com um ponto a menos, o 
Santander detém a terceira colocação após 
ter derrotado o Bradesco T9 por 5 a 0 na ro-
dada anterior.
 A segunda partida deste 
final de semana será disputa 
às 10h20min entre o Bradesco 
T9 e Bradesco Bandeirante. A 

equipe da T9 já está classifi-
cada para a final do campeo-
nato com 12 pontos conquis-
tados em 5 jogos. O artilheiro 

AESESB nas quartas de finais da 

 O time do 
Clube dos Ban-
cários está nas 
oitavas de final 
da Copa Ovel e 
vai até Goianá-
polis neste sába-
do, 09, para jo-
gar contra o time 
da escolinha que 
leva o nome da-
quela cidade na 
categoria nasci-
dos em 1997. As duas escolinhas 
entram em campo às 10h no Ct. 
da cidade.
 No domingo, 10, a Escoli-
nha de Futebol do Clube dos Ban-
cários (AESESB) joga amistoso 
contra o Silvânia. As duas esco-
linhas se enfrentam nas catego-

da competição, Tafael Barbosa 
(Bradesco T9) com 26 gols, 
está suspenso e não joga esta 
partida.

rias 5, 9, 13 e 15 anos. Os jogos 
começam a partir das 8h30min. 
E na quarta-feira, 13, a equipe 
da AESESB volta à campo, des-
ta vez pela Copa Revelação para 
jogar contra o Atlético Dergo na 
categoria nascidos em 2002 às 
17h30min no Ct. Dergo.

Grupo Dengo ao vivo na 
SESB

 A animação deste domin-
go no Clube dos Bancários es-
tará por conta do Grupo Dengo 
que se apresenta a partir das 
12h. 
 Entoando sucessos do 
pagode, axé e samba o grupo 
promete fazer do domingo dos 
presentes no complexo esporti-
vo um dia especial. Venha curtir 
com sua família e confira mais 
essa atração.



Clube dos Bancários é o local ideal
para festas de confraternizações

 O final de ano está chegan-
do e este é o momento propício 
para realização das tradicionais 
festas de confraternizações entre 
os colegas que tanto trabalharam 
e produziram todos os meses. 
Pensando nisso é que a diretoria 
social do Sindicato está disponi-
bilizando às agências bancárias 
a estrutura do Clube dos Bancá-
rios para esses encontros, tanto o 
salão de festas quanto a área do 
bosque, um lugar aconchegante 
junto à natureza.
 O Sindicato não está co-
brando o aluguel do espaço para 
confraternizações das agências, o 
que representa uma contribuição 
da entidade sindical para realiza-
ção das festas, já que esses re-
cursos que seriam pagos podem 
ser utilizados para aquisição de 
bebidas e alimentação, enrique-
cendo o evento.

 Como nesta época a pro-
cura desses espaços é muito con-
corrida, é importante o agenda-
mento com antecedência, o que 

pode ser feito pelos telefones 62 
3205-1727 (clube), 9977-6652 
(Gilmar) ou pelo e-mail gilmar@
bancariosgo.org.br.

Foto arquivo

Cultura
Peça teatral Um Amor de Renúncia
 O Sindicato dos 
Bancários firmou par-
ceria com a companhia 
teatral Rama Kriya que 
apresenta neste sába-
do, 09, às 20h, a obra 
teatral de Chico Xa-
vier - UM AMOR DE 
RENUNCIA - no Teatro 
Goiânia Ouro. Segundo 
a companhia a peça é 
uma belíssima história de amor 
que se passa em 1600 na Fran-
ça. Lindos figurinos e cenários, 
contando ainda com trilha so-
nora de Tom Jobim.
 Associados do Sindicato 

dos Bancários de Goiás pagam 
o valor de R$15,00 pelo ingres-
so, mediante a apresentação 
na carteira social. O valor nor-
mal para não associado é de 
R$ 40,00 reais.

Diretores de Plantão
 Os diretores Gimar, Antônio Leite e Rosália formam a equipe de plantonista deste final de 
semana, (sábado, 09 e domingo, 10). Lembrando que todos estão a disposição dos usuários para 
esclarecer eventuais dúvidas sobre o uso e espaço do complexo esportivo além de assuntos rela-
cionados a sindicalização.

Curso CPA 10 terá início 
dia 30 de novembro

 
 O Sindicato dos Bancários 
está ultimando a realização de mais 
uma edição do curso preparatório 
para certificação ANBIMA CPA10. 
Desta vez será realizado na sede 
do Sindicato – rua 04 nº 987 centro, 
Goiânia(GO).
 O curso será realizado em 
três sábados (30/11, 07 e 14 de de-
zembro), das 08h30m às 12 e das 
13 às 17h30min e será ministrado 
pelo renomado Professor Brito, 
com  investimento de R$ 240,00 
para associados e seus dependen-
tes. Para bancários não sindicaliza-
dos o valor será de R$ 400,00.  
As vagas são limitadas e as matrí-
culas podem ser feitas na Secreta-
ria do Sindicato. Mais informações 
pelo fone 62 3216-6522.


