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SINDICATO dos BANCÁRIOS
ESTADO DE GOIÁS

Futebol
Campeonato Bancário tem rodada dupla nesta semana

Clube aberto nesta quinta-feira, 24
 O Clube dos Bancários 
estará em pleno funcionamen-
to durante a quinta-feira, 24, 
assim como no sábado, 26, e 
no domingo, 27. Para aqueles 
que querem aproveitar o feria-
do para descansar, o bosque 
é uma ótima opção. Com chur-
rasqueiras coletivas e indivi-
duais, mesas e toda estrutura 
necessária em um lugar acon-
chegante ao lado da natureza, 

forma um ambiente 
propício para se diver-
tir e descansar.
Horário de verão
 Com a vigência 
do horário de verão o 
Clube dos Bancários, 
que abria suas ativi-
dades às 8 horas e fe-
chava às 17h, passará 
a abrir às 9 horas da 
manhã finalizando às 
18h. O novo horário de funcio-
namento começou no domingo, 
20. A adequação visa o melhor 
aproveitamento do dia.
            O Clube dos Bancários 
fica localizado na avenida Pla-
nície, conjunto Itatiaia, e conta 
com parque aquático infantil, 
equipado com toboágua, es-
corregador aquático e piscinas. 

 A quinta rodada do Cam-
peonato Bancário de Futebol 
Nove Soçaite será disputada 
neste feriado do dia 24, quinta-
-feira, (Aniversário de Goiânia) 
quando o Bradesco T9 enfren-
tará a equipe do Mercantil às 
8h30min. Às 10h15min tem 
Santander e Bradesco Bandei-
rante fechando a quinta rodada 
do segundo turno. 
 No sábado, 26, as equi-
pes voltam à campo pela sexta 
rodada. Bradesco T9 e San-
tander jogam às 8h30min e o 
segundo jogo de sábado será 

O complexo esportivo conta 
ainda com  piscina semi-olímpi-
ca, quadra-poliesportiva, cam-
pos gramados soçaite e oficial, 
bosque com churrasqueiras, 
mesas, cadeiras, pontos de 
energias, ducha e parquinho in-
fantil.  Venha curtir com sua fa-
mília no Clube dos Bancários.



disputado entre o Mercantil e o 
Bradesco Bandeirante.
 Na rodada anterior o 
atual líder Bradesco T9, enfren-
tou o Bradesco Bandeirante e 
em uma partida disputadíssima 
a equipe da T9 levou a melhor 
vencendo por 2 a 1. O Mercan-
til foi o destaque da rodada, go-

leando o Santander por 4 a 1 
e assegurando a segunda posi-
ção da tabela no campeonato.
 Até o momento o Bra-
desco continua na liderança 
da competição com 9 pontos, 
seguido pelo Mercantil com 6. 
O Santander, terceiro coloca-
do, e Bradesco Bandeirante 

em quarto, possuem 2 pontos 
cada. A artilharia continua com 
Tafael (Bradesco T9) com 26 
gols.

Agenda da AESESB
 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) joga nesta quarta-feira, 
23, contra o Flamengo nas ca-
tegorias nascidos em 1997 e 
2000. As partidas valem pela 
Copa Ovel. 
 Na rodada anterior a 
equipe enfrentou o Goiás Es-
porte Clube e empatou nas 
duas categorias (97 e 2000) 
em 0 a 0 e 1 a 1. No final de 
semana passado, a equipe da 
AESESB venceu o Futebol Arte 
na categoria 1998, por 1 a 0 na 
Copa Revelação.

Samba em dobro no Clube dos Bancários
 A Banda de K se apresenta 
nesta quinta-feira, 24, aniversário 
de Goiânia, no Clube dos Bancários. 

 O maratonista Joeil-
ton Gonçalves, represen-
tante do Sindicato dos Ban-
cários no Estado de Goiás, 
foi o terceiro colocado da 
meia maratona de Goiânia, 
com percurso de 10km. 
 O atleta segue em 
treinamento visando a Cor-
rida em Prevenção ao Dia-
betes, que acontecerá no 
próximo domingo, 27, no 
Parque Areião às 8h com 
percurso de 10km, e os 
6km do Circuito da Longi-
vidade Bradesco que será 
realizado no Parque Flam-
boyant às 8h do dia 3 de 
novembro.

Atletismo

Diretores de Plantão
 Àlvaro, Giorlando, José Antônio e Ondas formam a equi-
pe de plantonistas desta quinta-feira, 24, (aniversário de Goiâ-
nia). No fina de semana (sábado, 26 e domingo, 27) os direto-
res Antônio Valdivino, Francisco e Ronaldo Goldinho formam a 
equipe de plantonistas. Todos eles estarão em plena disposição 
para interagir com os presentes afim de sanar eventuais dúvidas 
sobre o uso e espaço do complexo esportivo além de assuntos 
relacionados a sindicalização.

Além do velho e bom samba o grupo 
musical também irá entoar sucessos 
do axé e pagode animando o feriado 
dos presentes no complexo esportivo. 
 No domingo, 27, a banda 
faz a “dobradinha” do 
show. As apresentações 
começam a partir das 
12h. Venha prestigiar mais 
essa atração e traga sua fa-
mília.


