
Goiânia, 19 de dezembro de 2014

Torneio da amizade
AESESB é campeão em três categorias 

 A Escolinha de Futebol do 
Clube dos Bancários (AESESB) 
conquistou o título de campeã do 
Torneio da amizade (Antes divul-
gado como torneio mamadeira, 
porém devido a idade dos times 
participantes houve alteração) 
realizado nos dias 06 e 13 deste 
mês em três categorias: nascidos 
em  2005, 2002 e 1999. As finais 
foram disputados no campo sinté-
tico Marcelo Batista, em Goiânia.
 Na categoria 2005 a AE-
SESB disputou a finalíssima con-
tra o Bota Fogo, vencendo por 2 
a 0. Já a vitória dos nascidos em 
2002 contra o Atlético foi expressi-
va, o time goleou por 9 a 1 o ad-
versário mostrando alto nível téc-
nico. 
 O título da categoria 1999 
veio com chuvas de gols, o equi-
líbrio entre as duas equipes pro-
porcionou um belo espetáculo aos 
presentes. Ao todo foram marca-
dos 15 gols quando a AESESB 
venceu por 8 a 7. 
Agenda
 A Escolinha suspende 
suas atividades no dia 14 dezem-

bro, recomeçando no dia 12 de 
janeiro. A partir da primeira sema-
na de janeiro as inscrições esta-
rão abertas nas categorias sub 5, 
sub 8, sub 10, sub 12, sub 13, sub 
15 e sub 17. A partir de janeiro já 
está confirmada a participação da 
AESESB no Campeonato Goiano 
categorias sub-13, 15 e 17, da Fe-
deração Goiana de Futebol (FGF). Diretores de plantão

 Objetivando atendimen-
to de excelência e receptividade 
aos freqüentadores do Clube dos 
Bancários, a administração do 
complexo esportivo coloca a dis-
posição a equipe de diretores for-
mada por Álvaro e Ronaldo. 
 Ambos estarão presente 
neste final de semana (sábado, 
20 e domingo, 21) a fim de sanar 
eventuais dúvidas sobre o uso e 
espaço do complexo esportivo 
além, claro, de assuntos pertinen-
tes ao movimento sindical.



Natal
É hora de renovar os sonhos e acreditar na vida.

Não existe realização sem sonho, sonhar é rascunhar a realidade; conquistar é acredi-
tar, não conquistamos aquilo o que não acreditamos.

Mais importante que os adornos luminosos, que a beleza  poética dos arranjos natali-
nos, do que a troca de cartões e presentes...

É acendermos luzes novas em nosso coração e nossa mente, reescrevermos os versos 
sutis de paz e amor, agendar um encontro com a nossa consciência,

trocar velhos preconceitos por uma nova visão de mundo.
É muito importante, que os artifícios que emprestam luzes à paisagem natalina, não 
sejam mais do que réplicas miniaturizadas da infinita luz que inunda de esperança o 
cenário da nossa alma. Não nos preocupemos em mudar todo o mundo, se cada um 

de nós tornar melhor seu mundo interior, caminharemos para um todo melhor.
Procuremos amar mais, fazer mais, acreditar mais, sonhar mais, viver mais; reclamar 

menos, lamentar menos, julgar menos, criticar menos...
Que isso tudo sirva, não apenas para o dia de natal, mas para o Natal de todo dia.

Quando, mais do que uma lembrança, a “Boa Nova” deve ser uma vivência cotidiana.

Felicidade, paz, prosperidade e amor.

SEEB-Goiás

Vai viajar no final de ano? Cuidado com o trânsito!

             Em feriados prolongados,  
como os de finais de ano, muitas 
pessoas têm o costume de viajar, 
principalmente aquelas que mo-
ram nos centros urbanos e que 
não agüentam mais toda a agita-
ção da cidade grande. Muitas das 
vezes a opção é viajar para o inte-
rior, buscando mais tranqüilidade 
e ar puro. 
 Devemos lembrar que em-
bora pareça ser uma viagem tran-
qüila, os cuidados com o trânsito 
devem ser redobrados. O movi-
mento de carros aumenta e as 
pessoas acabam ficando mais es-
tressadas e até mesmo desaten-
tas com o trânsito, podendo pro-

vocar algum acidente.
            Enquanto dirige  evite 
fatores que possam desviar sua 
atenção, como ficar olhando para 
outdoors, som alto dentro do car-
ro, celulares etc. Faça uma revi-
são no seu carro a fim de verificar 
se está tudo em ordem, prevenir 
é o melhor remédio. Verifique os 
pneus, a água do radiador, óleo, 
bateria e freios. Garanta sua se-
gurança e de sua família!
 Elabore sua rota com an-
tecedência, fique sempre atento, 

dirija de maneira defensiva a fim 
de minimizar eventuais acidentes 
e até mesmo evitando-os. A aten-
ção deve estar também nas pla-
cas de sinalizações, são elas as 
orientações para uma viajem se-
gura. Nunca faça ultrapassagem 
em locais proibidos, cuidado com 
curvas e eventos naturais nas pis-
tas. 
 O bordão deve ser sempre 
lembrado e praticado: 

SE BEBER NÃO DIRIJA !


