
 O carnaval dos bancá-
rios será realizado nos dias 
15 (domingo) e 17 (terça-fei-
ra) de fevereiro no Clube dos 
Bancários (Conjunto Itatiaia, 
Goiânia). As festividades co-
meçam a partir das 12h30min. 
O carnaval do Clube dos Ban-
cários já é tradição entre a 
categoria. A “folia” acontece 
todos os anos no salão de 
festa com muita música em 
um ambiente alegre, seguro e 
familiar.
            Este ano a anima-
ção musical será por conta do 
grupo Banda de K  que pro-
mete levantar o astral da ga-
lera entoando o bom e velho 
samba, pagode, axé e claro, 
as tradicionais marchinhas de 
carnaval. O grupo conta com 
percussão completa, bate-
ria, cavaquinho, contra-baixo 
e muito talento para fazer do 
Carnaval dos Bancários uma 

das festas mais animadas de 
Goiânia.
 Lembrando que as de-
pendências do clube como 
piscinas, campos de futebol, 
sauna, quadra poliesportiva, 
bosque enfim toda a estru-
tura estará a disposição dos 
presentes. O Sindicato con-
clama a categoria bancária, 
para festejar o carnaval na 
sua própria casa que o Clube 
dos Bancários. Por tanto não 
fique de fora e venha pular o 
carnaval com sua família.

Goiânia, 13 de fevereiro de 2015

Clube realiza tradicional Carnaval dos Bancários

Ressaca de carnaval
           
 Será realizado, como 
de costume, a “ressaca de car-
naval” a festa acontece no pri-
meiro domingo após o feriado, 
dia 22. 
 O evento é uma forma 
de estender um pouco mais o 
carnal. E é uma oportunidade 
para aqueles que não pude-
ram estar presente no feriado 
de se divertir. Neste dia a ani-
mação continua com a Banda 
de K.



Campeonato entra em recesso e volta no 
dia 21 de fevereiro
 O Campeonato Sete So-
çaite entra em recesso neste 
sábado, motivado pelo feriado 
prolongado de Carnaval, quando 
muitos aproveitam para viajar. Os 
jogos voltam no próximo sábado, 
21. 
 A terceira rodada começa 
com o clássico entre os times do 
banco Itaú, quando às 9h15min 
a equipe do Itaú BBA entrará em 
campo contra o Itaú Indepen-
dência no campo 01. Ainda às 
9h15min tem BCN e SICOOB no 
campo 02. Às 10h15min é a vez 
do Santander entrar em campo 
contra o Bradesco T9 no  campo 
01. Fechando a terceira rodada 
no dia 21, também às 10h15min o 

Ribeirinho pega o Bradesco Cam-
pinas. 
            A rodada anterior foi mar-
cada muitos gols, o Santander 
goleou o SICOOB por 9 a 4, o 
Bradesco T9 venceu por 8 a 5 a 
equipe do BCN. O Ribeirinho mar-
cou sete vezes na vitória por 7 a 
5 contra o Itaú BBA, já o Itaú In-
dependência venceu o Bradesco 
Campinas por 4 a 3. 

Diretores de plantão 
no Clube

 Nos dias 14e 15 (sá-
bado e domingo) a equipe de 
plantonistas será formada por 
Antônio Valdivino e Ronaldo. 
Já nos dias 16 e 17 a equipe 
será composta por Bandeira e 
Célio. 
 Os diretores do Sindica-
to dos Bancários no Estado de 
Goiás, estarão em plena dis-
posição dos presentes a fim de 
sanar eventuais dúvidas sobre 
o uso e espaço do complexo, 
além claro, de recepcionar os 
presentes e esclarecer ques-
tionamentos sobre o movimen-
to sindical.

Clube muda hábitos 
para economizar água

 
 A direção do Clube dos 
Bancários tomou a iniciativa de 
mudar os hábitos de consumo 
em prol da economia de água. 
O complexo esportivo só abre  
as piscinas em final de semana 
e feriado, restringem uso em 
jardins, mudou o horário e for-
mas de irrigação dos campos e 
recomendam banhos rápidos 
nos banheiros. 
 A crise da água é fato e 
já faz parte do di a dia de todos, 
e visto como um dos mais be-
neficiários dela, o clube toma 
a iniciativa de prevenção para 
que não haja a falta de água. 
Placas de conscientização es-
tão sendo fixadas em pontos 
estratégicos para que os usu-
ários possam tomar conheci-
mento e conscientização do 
dever de preservar. Colabo-
re você também, economize 
água.

Vai viajar neste Carnaval? 
Veja algumas dicas de segurança
1 - Cuidados mecânicos - O ideal, antes de 
uma viagem, é levar o carro ao mecânico, 
assim o especialista poderá verificar todos os itens imprescindíveis para 
o correto funcionamento do carro. Níveis de óleo do motor e fluídos de 
freio, além de calibragem dos pneus e seu estado de conservação são 
pontos importantes para checar e evitar um acidente. 
2 - Velocidade - Respeite os limites de velocidade estabelecidos para 
uma via, e obedeça as placas de sinalização; onde não existir sinalização 
ou se ela estiver prejudicada, mantenha a velocidade compatível com as 
condições da via. 
3 - Pneus - Não se esqueça de incluir o estepe na inspeção. No caso de 
haver uma ou mais bolhas, substitua imediatamente a unidade: é um in-
dicativo de dano estrutural irreversível na carcaça, havendo sérios riscos 
de explosão, principalmente na estrada .
4 - Ultrapassagem - Ultrapasse sempre pela esquerda e apenas em tre-
chos permitidos. Antes de iniciar uma ultrapassagem, certifique-se da 
distância e da visibilidade do veículo que pretende ultrapassar. Atenção 
ao ultrapassar ônibus e caminhões..
5– Fluidos - Na estrada, o motor é submetido a um esforço maior que 
no ciclo urbano. Por isso, é importante checar o nível, a validade de 
todos os fluidos e seus respectivos filtros, bem como a presença de va-
zamentos: líquido de arrefecimento, óleo do motor e transmissão, fluido 
de freio, direção hidráulica e embreagem, e nível do combustível do 
reservatório de partida a frio (carros flex). Se o prazo de troca de filtros 
e fluidos estiver próximo, não há mal em adiantá-lo.
6 - Cinto de segurança - Nunca é demais lembrar que, além de seu uso 
ser obrigatório, os cintos de segurança são indispensáveis para diminuir 
os efeitos nocivos em caso de acidente. 


