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Neste domingo tem grito de carnaval
 As festivida-
des do carnaval no 
Clube dos Bancá-
rios começam neste 
domingo, 08, com o 
‘Grito de Carnaval’ 
a exemplo de anos 
anteriores o evento 
acontece no final de 
semana que antecede 
a do carnaval. 
 A Banda de K 
estará comandando a 
animação do ‘Grito 
de Carnaval’ 2015. 
Entoando o bom e velho samba 
além, claro, das marchinhas de 
carnaval e os sucessos do pagode e 
axé o grupo musical promete mar-
car o domingo dos presentes como 

um dia festivo e alegre. O carnaval 
já começou no Clube dos Bancá-
rios! Venha curtir mais este evento 
e traga toda a família. Aqui a di-
versão é garantida.

Diretores de plantão 
 
 Álvaro e José Antônio 
formam a equipe de planto-
nistas deste final de semana 
(sábado, 07 e domingo, 08) no 
Clube dos Bancários. 
 Eles estarão em plena 
disposição para receber os 
frequentadores do complexo 
esportivo além de esclarecer 
eventuais dúvidas sobre o uso 
e espaço do mesmo. Assuntos 
pertinentes ao movimento sin-
dical e a sindicalização tam-
bém poderão ser tratos com a 
equipe.

Futebol
Segunda rodada do sete soçaite será neste sábado, 07

 Acontece neste sábado, 
07, a segunda roda do Campe-
onato Bancário Sete Soçaite 
2015.Começando as partidas 
desse final de semana tem 
Santander contra SICOOB às 
9h15min no campo 1. No mes-
mo horário entram em campo 

o Itaú Empresas e Ribeirinho 
no campo 2. O terceiro e quar-
to jogo serão realizados às 
10h15min, quando o Itaú en-
frentará o Bradesco Campinas 
e a equipe do BCN entrará em 
campo contra o Bradesco T9. 
 A estréia do Campeo-

nato Bancário de Futebol Sete 
Soçaite edição 2015 foi marca-
da por muitos gols. Os times 
não desperdiçaram as chances 
de balançar as redes já na pri-
meira rodada da competição, 
ao todo foram marcados 33 
gols. 
 O Santander marcou 
sete vezes na vitória por 7 a 4 
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contra o Ribeirinho. Já o Itaú 
BBA marcou seis e venceu o 
Bradesco T9 por 6 a 4. O BCN 
começou bem na competição 
conquistando os três pontos 
após golear por 4 a 1 o Itaú In-
dependência. A equipe do Bra-
desco Campinas garantiu a vi-
tória na estréia, jogando contra 
o SICOOB, obtendo o placar de 
4 a 3.
 Sete jogadores estão 

suspensos desta rodada e não 
jogam neste sábado, 07, Bru-
no da Silva (SICOOB), Carlos 
Tiago (Itaú Independência), 

Marcelo (Ribeirinho), Ricardo 
Cosme (Ribeirinho), Kaique 
(Bradesco T9) Odivair (Brades-
co T9) e Marcos (BCN). 

ECONOMIZE ÁGUA. EVITE O DESPERDÍCIO
 Todos sabemos que o 
Planeta ruma na direção de 
uma escassez crônica de água. 
Segundo a UNESCO, se manti-
dos os atuais padrões de cres-
cimento, a previsão é de que a 
população global chegue a 8 
bilhões, em 2025, aumentan-
do drasticamente a demanda.  
Atualmente, utilizamos 54% da 
água doce acessível dos rios, 
lagos e aqüíferos. Se esse uso 
continuar aumentando no ritmo 
atual, em 25 anos a humani-
dade absorverá 90% da água 
doce disponível na Terra.
 Milhões de litros de água 
tratada pingam das torneiras 
todos os dias e não são utili-
zados no consumo. No Brasil 
o desperdício de água é muito 
grande em razão do mau uso 
deste recurso. Cabe, a cada um 
de nós fazermos a nossa parte 
e conscientizarmos as outras 
pessoas sobre o uso correto e 
a preservação da água, para 
que as gerações presentes e 
futuras não venham sofrer com 
a escassez deste recurso reno-
vável, porém limitado. 
 Desperdiçar água hoje 
é motivo de guerra, preservá-
-la é motivo de paz. Só uma 
ação conjunta é que nos levará 
a contornar essa situação. De-
pende de nós!


