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SINDICATO dos BANCÁRIOS
ESTADO DE GOIÁS

Clube dos Bancários

Dias das crianças foi sucesso
 Foi realizado no 
último sábado (12), Dia 
da Criança, uma progra-
mação especial aos bai-
xinhos. As crianças se 
divertiram durante todo o 
dia com diversos brinque-
dos, maquiaram no cama-
rim infantil, se refrescaram 
com deliciosos banhos no 
parque aquático e come-
ram várias guloseimas. 
 O evento promoveu às 
crianças um dia alegre e festi-

vo, contando até com show 
ao vivo da banda infantoju-
venil “Inocentes do rock” 

que animou ainda 
mais a galerinha 
que compareceu em 
peso para comemo-
rar o seu dia no Clu-
be. A programação 
foi realizada pela di-
retoria social do Sin-
dicato dos Bancários 
no Estado de Goiás. 

Campeonato Bancário
Times disputam terceira rodada da 2ª fase

 Será dis-
putada neste sá-
bado, 19, a ter-
ceira rodada da 
2ª fase do Cam-
peonato Bancário 
de Futebol Nove 
Soçaite 2013. As 
partidas come-
çam a partir das 
8h30min, quando 
Bradesco T9 en-

tra em campo para jogar con-
tra o Bradesco Bandeirante. A 
equipe da T9 continua na lide-
rança da competição e chegou 
aos 6 pontos após a goleada 
por 7 a 2 sobre o Santander 
na rodada anterior. Na rodada 
deste final de semana o San-
tander enfrenta o Mercantil, às 
10h15min, que vem de vitória 
conquistada na partida contra o 
Bradesco Bandeirante, e com o 



placar folgado de 5 a 2 o time 
assegurou, até o momento, a 
segunda colocação do campe-
onato. 
  Os jogadores Rodrigo 
Menezes (Bradesco Bandei-
rantes), Wallison Marcelino 
(Mercantil), Bruno Ferreira e 
Marcelo da cruz, ambos do 
Santander, estão suspensos e 
não jogam nesta rodada. A di-
retoria de esporte do SEEB-GO 
salienta aos atletas para que 

lembrem do real objetivo da 
competição que é a interação 
entre a família bancária e que o 
espírito de união prevaleça .

Agenda da AESESB

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) joga neste sábado, 19, 
a partir das 14h contra o Goiás 
Serrinha. As duas escolinhas 

jogam nas categorias nascidos 
em 1997 e 2000 no Clube dos 
Bancários as partidas valem 
pela Copa Ovel. 
 Na Copa Revelação a 
equipe da AESESB enfrenta o 
Futebol Arte no domingo, 20. A 
primeira partida será disputa-
da às 8h quando as duas es-
colinhas disputam na categoria 
2002, e às 9h será a vez da ca-
tegoria nascidos em 1998 en-
trar em campo.

Clube aberto das 9h às 17h
Horário de verão começa neste domingo, 20
 À meia-noite do sábado, 
19, para o domingo, os relógios 
devem ser adiantados em uma 
hora. O horário de verão atin-
ge dez estados: Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Para-
ná, São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Goiás além do Distrito Fe-
deral.
 Com a vigência do

horário de verão o Clube
dos Bancários, que abria suas 
atividades às 8 horas e fechava 

às 17h, passará a abrir 
às 9 horas da manhã 
finalizando às 18h. O 
novo horário de fun-
cionamento começa a 
partir deste domingo, 
20. A adequação visa 
o melhor aproveita-
mento do dia.
            O Clube dos 
Bancários fica locali-
zado na avenida Pla-

nície, conjunto Itatiaia, e conta 
com parque aquático infantil, 
equipado com toboágua, escor-
regador aquático e piscinas.  
 O complexo esportivo 
conta ainda com  piscina semi-
-olímpica, quadra-poliesporti-
va, campos gramados soçaite 
e oficial, bosque com churras-
queiras, mesas, cadeiras, 
pontos de energias, ducha e 
parquinho infantil. Venha curtir 
com sua família no Clube dos 
Bancários.

Diretores de plantão
 
 Eurípides, Enio, Marcélio 
e José Martins Jr. foram a equi-
pe de plantonistas deste final de 
semana (sábado, 19, e domingo, 
20). Eles estarão em plena dispo-
sição dos presentes para escla-
recer eventuais dúvidas sobre o 
uso espaço do complexo espor-
tivo, além de assuntos relaciona-
dos a sindicalização.

 Samba no Clube dos Bancários
  Samba Pop Brasil se apresenta neste domingo, 20, a partir 
das 12h. A banda é eclética e por isso atrai e satisfaz diversos pú-

blicos. Entoando o velho e bom sam-
ba, pagode, axé além de sucessos da 
MPB e o mais novo gênero musical o 
arrocha, o grupo promete agitar os pre-
sentes no complexo esportivo. Venha 
se divertir e refrescar com sua família 
no Clube dos Bancários e confira mais 
essa atração.


