Goiânia, 27 de fevereiro de 2014

Convite

Convidamos os
bancários e suas famílias
para curtirem o carnaval
no Clube dos Bancários. A
diretoria social do
Sindicato preparou programação especial para o feriado prolongado deste final de semana que agrada
a todos os gostos.
Os amantes da folia serão premiados com
as matinês carnavalescas
que acontecem no domingo, 2 e também na terça-

-feira, 4, das 12h30min às
17 horas, com animação
ao vivo do grupo Samba
Pop Brasil, uma banda
bem conceituada em nossa capital. O ambiente é familiar e os foliões poderão
se divertir tranquilamente
em harmonia e muita paz.
Aos que preferirem
o descanso, o bosque, o
complexo esportivo, os
parques aquáticos infantil
e adulto, bem como saunas seca e à vapor são

boas opções de
lazer e esportes.
Convidados
Lembramos que os
associados e seus dependentes têm acesso livre
às dependências do clube mediante a apresentação da carteira social do
Sindicato. Cada associado poderá levar até dois
convidados com entradas
francas, desde que adentrem ao clube acompanhado do associado titular.

Campeonato Bancário de Futebol

Competição não terá jogos neste final de semana
Devido ao feriado prolongado de carnaval, onde muitos
aproveitam para viajar, o Campeonato Bancário de Futebol Sete
Soçaite entra em recesso. Os jogos voltam a ser disputados no dia
08 de março quando o Bradesco
T9 abre a sexta rodada da competição jogando contra o Bradesco Garavelo. O segundo colocado
na tabela com 11 pontos ganhos,
Mercantil, joga contra o Garavelo
e o Itaú pega a equipe do Itaútec.
Na rodada anterior o Itaú
venceu o BCN com placar apertado de 6 a 5, já a equipe do Mercantil venceu o Itaútec com placar
folgado de 7 a 2. O Bradesco T9

venceu a partida contra o Santander por 6 a 3, mas foi punido e
não somou os três pontos por jogar com atleta irregular. A equipe
ocupa no momento a 5ª colocação
e tem dois atletas suspensos para
a próxima rodada.
AESESB
No final de semana anterior o Clube dos Bancários enfrentou o Flamengo nas categorias
nascidos em 1999, 2000 e 2002.
Mas uma vez a equipe da AESESB saiu invicta. Com destaque
para a categoria 2000 que venceu
por goleada o adversário, 4 a 0.
Os nascidos em 99 venceram por
2 a 1 e o 2002 por 3 a 2.

Clínica odontológica Sindicato dos Bancários
A assistência odontológica aos associados e familiares é prestada na clínica instalada
na sede do Sindicato, dotada de equipamentos
modernos e instalações adequadas para garantir a qualidade no atendimento. A equipe de
odontólogos é formada por profissionais atualizados e está apta a realizar implantes, próteses
dentárias, ortordontia, periodontia e clínica geral, entre outros serviços. O material utilizado é
de alta qualidade e os preços são acessíveis.
Os empregados do Banco Bradesco S/A e seus dependentes
contam com o atendimento da Clínica Odontológica Sindicato dos
Bancários através do Bradesco Dental. O convênio foi firmado entre o
cirurgião-dentista Dr. Marco Aurélio de Melo Sales e o plano odontológico da instituição financeira, o dentista é conveniado também com o
IPASGO. A clínica objetiva atender os bancários na área de clínica geral em sua própria casa que é o Sindicato e com descontos especiais
para associados.
Para usufruir do serviço, basta estar com a situação regularizada junto ao Sindicato dos Bancários. O atendimento é realizado na
segunda, terça e quarta-feira, das 7h30min às 12h e das 13h às 16h
e na quinta e sexta-feira das 7h30min às 14h. Rua 04 nº 987, Setor
Central, Goiânia(GO) fone: (62) 3223-2226 ou 8528 1303 ( Dr. Marco
Aurélio de Melo Sales - CRO 7179).

Diretores de plantão

A equipe de plantonistas deste final de semana (sábado, 1º, e
domingo, 02) será formada pelos diretores Eurípedes e Gilmar. Àlvaro,
Giorlando, José Antônio e Ondas formam a equipe da segunda-feira,
03 e da terça de carnaval.
Eles estarão em plena disposição dos presentes afim de sanar
eventuais dúvidas sobre o uso e espaço do complexo esportivo além
de assuntos relacionados a sindicalização.

Vai viajar no carnaval?
Cuidado com trânsito!

Em feriados prolongados, como o de carnaval, muitas pessoas têm o costume de
viajar, principalmente aquelas
que moram nos grandes centros urbanos e que não agüentam mais toda a agitação da cidade grande. Muitas das vezes
a opção é viajar para o interior
buscando mais tranqüilidade e
ar puro. Devemos lembrar que
embora pareça ser uma viagem
tranqüila, nosso cuidado com o
trânsito deve ser redobrado nos
feriados prolongados. O movimento de carros aumentam e as
pessoas acabam ficando mais
estressadas e até mesmo desatentas com o trânsito, podendo
provocar algum acidente.
Enquanto dirige
evite fatores que possam desviar
sua atenção, como ficar olhando para outdoors, som alto
dentro do carro, celulares etc.
Faça uma revisão 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 a segurança de
sua família!
Fique sempre atento, dirija de maneira defensiva a fim
de minimizar eventuais acidentes e até mesmo evitando-os. A
atenção deve estar também nas
placas de sinalizações, são elas
as orientações para uma viajem
segura. Nunca faça ultrapassagem em locais proibidos, cuidado com curvas e eventos naturais nas pistas. O bordão deve
ser sempre lembrado e praticado, SE BEBER NÃO DIRIJA.

