
Goiânia, 23 de janeiro de 2015

Clube aberto de sexta á domingo durante o mês de janeiro

         O Clube do Sindicato 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 
aproveitando do horário de ve-
rão, o clube abre das 9h às 18h.
 Os usuários contam 
com área para churrasco com 
pias, churrasqueiras e cozinha. 
Em um ambiente agradável e 
bucólico propício para o des-
canso da correria do dia a dia. 
As crianças podem se diver-
tir no parque aquático infantil, 
escorregadores, toboágua. O 
complexo esportivo também 
conta com piscinas normal e 
semi-olímpica, campos de fu-
tebol oficial e soçaite e ginásio 
poliesportivo.

Associados tem direito à 
dois convidados por dia

 Cada associado pode 
adentrar ao clube com até dois 
convidados por dia sem pagar 
pelos ingressos. É importante 
que a carteira social do Sindi-
cato esteja sempre atualizada. 
O valor da entrada no comple-

xo esportivo é de R$ 15,00 uso 
das piscinas, campos de fute-
bol, quadra poliesportiva e bos-
que. O passaporte no valor de 
R$ 20,00 dará acesso a todos 
os ambientes do clube, inclusi-
ve saunas.
            O Clube dos Bancários 
está localizado na Av. Planície 
no Conjunto Itatiaia próximo 
ao campus da UFG, a poucos 
minutos do centro de Goiânia. 
Venha para o Clube dos Ban-
cários, aqui sua diversão é ga-
rantida.

Pagode, samba e MPB
 Objetivando sempre o 
melhor tratamento e diversão 
dos frequentadores do Clube 
dos Bancários, a direção social 
do complexo esportivo, como 
de costume, traz para os fre-
qüentadores mais um show ao 
vivo. A Banda Atração se apre-
senta neste domingo, 25, a par-
tir das 12h. 

 O grupo 
musical irá entoar 
os sucessos do 
pagode, samba e 
MPB. Os músicos 
prometem agitar 
os presentes fa-
zendo do domingo um dia es-
pecial, dançante e alegre. Ve-
nha conferir mais essa atração 

e traga sua família para curtir o 
domingo no Clube dos Bancá-
rios.



 AESESB intensiva treinamentos para a temporada 2015
A Escolinha de Futebol do Clu-
be dos Bancários (AESESB) 
retornou do período de férias e 
já treina desde o dia 12 para as 
competições deste ano, como 
a Copa Goiânia, Copa Ovel e 
Copa Revelação, além dos jo-
gos amistosos. 
 Filiada à Federação 
Goiana de Futebol (FGF), a es-
colinha conta hoje com  6 ca-
tegorias, cerca de 130 atletas 
e muitos títulos conquistados. 
A equipe tem em sua galeria 
aproximadamente 40 troféus. 
O professor Kareca está a fren-
te da escolinha há 13 anos.
            Para aqueles que quei-

ram se juntar a esta equipe vi-
toriosa ainda há tempo. As ma-
trículas estão abertas! O valor 

da inscrição é de R$ 10,00 a 
mensalidade para associados 
é de R$ 60,00 e para não asso-
ciados R$ 70,00. Mais informa-
ções pelo fone (62) 32051727 
ou 8408 0578 (Kareca).

Sete soçaite
Últimos dias para inscrição 
 O pontapé inicial do Cam-
peonato Bancário de Futebol Sete 
Soçaite 2015 acontece no dia 31 
deste mês. Equipes interessadas 
em participar do campeonato ain-
da podem se inscrever. 
 O departamento de espor-
tes recebe inscrições até a quar-
ta-feira, 28. Cabe lembrar que 
há limitações de times inscritos, 
portanto os representantes das 
equipes devem garantir suas va-

gas realizando o quanto antes a 
inscrição.
 Sete times já estão ins-
critos, são eles: Santander, Itaú 
empresas, Itaú, BCN, Bradesco 
T9 e Bradesco. No campeona-
to anterior o caneco ficou com o 
Bradesco T9 que no ano passado 
conquistou também o Campeona-
to Bancário de Futebol Nove So-
çaite.

Família unida pelo 
futebol

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 Além de todos os bene-
fícios para a saúde que a prá-
tica esportiva traz, fazer uma 
atividade física pode ser tam-
bém uma ótima oportunidade 
para aumentar a quantidade e 
qualidade dos momentos em 
família. A família Cunha é um 
exemplo desta afirmação. 
 No domingo, 18, ‘os 
Cunhas’ se reuniram para fa-
zer a partida entre homens e 
mulheres da família, no Clube 
dos Bancários. 
 O jogo além de objeti-
var a união da família também 
é um incentivo à prática de ati-
vidades físicas. Parabéns pelo 
exemplo !

Diretores de Plantão 
 
 José Neto e Francisco formam a equipe de plantonistas no Clube dos 
Bancários neste final de semana (sábado, 24, e domingo, 25). Eles estarão à 
disposição a fim de sanar eventuais dúvidas relacionadas ao uso e espaço do 
complexo esportivo, além claro, dos assuntos relacionados ao movimento sin-
dical e a sindicalização.


