
FELIZ ANO NOVO!
 De repente, num instante fugaz, os fogos de artifício anunciam 
que o ano novo está presente e o ano velho ficou para trás. De re-
pente, num instante fugaz, as taças de champagne se cruzam e o vi-
nho francês borbulhante anuncia que o ano velho se foi e ano novo 
chegou. De repente, os olhos se cruzam, as mãos se entrelaçam e os 
seres humanos, num abraço caloroso, num so pensamento, expri-
mem um só desejo e uma só aspiração: PAZ E AMOR. 
 De repente, não importa a nação, não importa a língua, não 
importa a cor, não importa a origem, porque todos são humanos e 
Descendentes de um só Pai, os homens lembram-se apenas de um 
só verbo: amar. De repente, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, os 
homens cantam uma só canção, um só hino, o hino da liberdade.  
De repente, os homens esquecem o passado, lembram-se do futuro 
venturoso, de como é bom viver. De repente, os homens lembram-
-se da maior dádiva que têm: a vida. De repente, tudo se transforma 
e chega o ano radiante de esperança, porque só o homem pode alte-
rar os rumos da vida. De repente, o grito de alegria, pelo novo ano 
que aparece. 
 Que a mão de Deus guiem nossas vidas, para que essa siga em 
paz, em armonia, com saude e alegria. Que 2016 seja melhor que o 
2015 e que o vindouro seja com saude, paz e amor.

A todos nós um feliz Ano novo!



Clube dos Bancários tem expediente de sexta à domingo  
durante o mês de janeiro

 O Clube do Sin-
dicato dos Bancários no 
Estado de Goiás segue 
com a tradição de fun-
cionar às sextas-feiras 
do mês de janeiro além 
dos finais de semana, e 
visando um melhor apro-
veitamento do horário de 
verão o clube abre às 9h 
e fecha às 18h.
        Os usuários contam 
com área para churrasco 
com pias, churrasqueiras 
e cozinha. As crianças 
podem se divertir no par-
que aquático infantil, es-
corregadores, toboágua. 
O clube também conta 
com piscina “adulta”, 
piscina semi-olimpica, 
campos de futebol oficial 
e soçaite, quadra po-
liesportiva. Venha para 
o Clube dos Bancários, 
aqui sua diversão é ga-
rantida.

Inscrições abertas para o Campeonato Bancário de Futebol 
Sove Soçaite 2016

 As inscrições para o Campeonato Bancário de Futebol Sove Soçaite 
2016 estão abertas. Bancários de todo o estado de Goiás podem participar 
da competição, desde que estejam com situação devidamente regularizada 
junto ao Sindicato. Os Interessados devem entrar em contato com Kareca 
pelo fone (62) 3205-1727 ou 8108 0578 e efetivarem suas participações.
 Os times interessados em participar da competição devem 
preencher por completo a ficha de inscrição com todos os dados so-
licitados, inscrever no mínimo 10 e no máximo 14 atletas. Somen-
te atletas bancários poderão ser inscritos. O prazo vai até o dia 20 
de janeiro, no dia 21 acontece a reunião do conselho técnico com 
os representantes das equipes e o campeonato terá início no dia 30.

AESESB 
em recesso

 A Escolinha de 
Futebol do Clube dos 
Bancários (AESESB) 
está em recesso. No dia 
10 de janeiro de 2016 as 
aulas retomam o funcio-
namento normal, de se-
gunda a sexta-feira das 
8 às 11 horas e das 14 às 
18 horas. Os treinos são 
diários, com duração de 
1h20min, divididos por 
faixas etárias.
 Os atletas que se 
destacam formam as ca-
tegorias de base (nasci-
dos entre 1999 e 2004) 
da AESESB para partici-
pação nos campeonatos 
goiano e Copa Goiás, 
promovidos pela Fede-
ração Goiana de Futebol 
(FGF).

Matricule seu filho!


