
Goiânia, 29 de janeiro de 2015

Sete Soçaite 
Campeonato começa neste sábado, 31, no Clube dos Bancários
 A disputa pelo título do 
tradicional Campeonato Ban-
cário de Futebol Sete Soçaite 
2015, começa neste sábado, 
31,  com oito equipes inscri-
tas, são elas: Ribeirinho, San-
tander, SICOOB, Bradesco T9, 
BCN, Bradesco Campinas, Itaú 
Independência e Itaú BBA. A 
primeira rodada começa com a 
equipe do Itaú Independência 
enfrentando o time do BCN às 
9h15min no campo 1 do Clube 
dos Bancários. No mesmo ho-
rário tem Ribeirinho e Santan-
der no campo 2. 
 Às 10h15min a equipe 
do Itaú BBA estreia na competi-
ção  contra o Bradesco T9, atu-

al campeão do Sete 
Soçaite,  no campo 
1. Fechando a pri-
meira rodada, ainda 
no mesmo horário, 
o SICOOB pega o 
Bradesco Campinas 
no campo 2.  A se-
gunda rodada acon-
tece no dia 02 de fe-
vereiro (sábado).
 Na primeira 
fase todas as equipes jogam 
entre si dentro de um mesmo 
grupo, somando um total de 8 
rodadas. A segunda fase será 
disputada com as quatro me-
lhores colocadas na primeira 
fase, fazendo partidas entre si, 

quando serão disputadas mais 
seis rodadas. 
 Serão oferecidos troféus 
e medalhas aos três primeiros 
colocados, além de premiação 
ao goleiro menos vazado e 
ao artilheiro da competição. A 
grande final está prevista para 
o dia 30 de maio.Clube aberto também nas sextas - feiras 

do mês de fevereiro

 Como de costume o Clu-
be dos Bancários manteve seu 
funcionamento de sexta-feira à 
domingo durante todo o mês de 
janeiro. Visando o melhor aten-
dimento e dispondo de mais 
uma opção de lazer à cidade, 
o complexo esportivo irá esten-
der o expediente da sexta-feira 

também para o mês 
de fevereiro. Portan-
to, aqueles que pro-
curam um ambiente 
tranqüilo e aconche-
gante tem um dia a 
mais para aproveitar 
de toda a estrutu-
ra que o Clube dos 
Bancários oferece. O 

complexo esportivo estará de 
portas abertas para receber o 
público e disponibilizar toda a 
estrutura e comodidade neces-
sária das 9h às 18 de sexta-fei-
ra à domingo.
 O Clube dos Bancários 
é referência em diversão na ca-
pital. Conta com piscinas infan-

tis e para adultos, parque aquá-
tico, toboágua, além de ampla 
área destinada ao banho de 
sol. Os praticantes de espor-
tes contam com um complexo 
esportivo formado por quadras 
poliesportivas, campos de fute-
bol gramados (oficial e soçaite), 
campo de areia para a prática 
de futebol e voleibol.
 Para aqueles que procu-
ram tranqüilidade para relaxar 
em contato com a natureza, 
podem contar com um lindo e 
organizado bosque. Além de 
ser um lugar aconchegante o 
usuário conta com toda estru-
tura como churrasqueiras co-
letivas e individuais, mesas, 
cadeiras, cozinha etc. O Clube 



conta também com 
bar e restaurante 
que possui cardá-
pio variado. Para 
os que não abrem 
mão da tradicional 
“cervejinha” de fi-
nal de semana, o 
bar oferece a mais 
gelada da capital. 
Lembrando que se 
beber não dirija.
  Venha passar um final 
de semana no Clube dos Ban-
cários, aqui a diversão é ga-

rantida! Avenida Planície, Con-
junto Itatiaia, Goiânia a poucos 
minutos do centro.

AESESB intensifica treinamentos para a temporada 2015
 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) retornou do período de 
férias e já treina desde o dia 
12 para as competições des-
te ano, como a Copa Goiânia, 
Copa Ovel e Copa Revelação, 
além dos jogos 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).

Diretores de plantão 
 
 Neste final de semana (sábado, 31 e domingo, 1º) a equipe 
será formada pelos diretores Marcélio e Enio. A equipe de plantonis-
tas do Clube dos Bancários tem como finalidade atender as possíveis 
dúvidas sobre as condições de uso do complexo esportivo, além da 
receptividade dos presentes. E claro, esclarecer assuntos pertinentes 
ao movimento sindical e a sindicalização.

Banda Atração se 
apresenta no Clube

 Objetivando sempre o 
melhor tratamento e diversão 
dos freqüentadores do Clube 
dos Bancários, a direção social 
do complexo esportivo, como de 
costume, traz para os freqüen-
tadores mais um show ao vivo. 
 A Banda Atração se apre-
senta neste domingo, 1º, a par-
tir das 12h. O grupo musical irá 
entoar os sucessos do pagode, 
samba e MPB. Os músicos pro-
metem agitar os presentes fa-
zendo do domingo um dia espe-
cial, dançante e alegre. Venha 
conferir mais essa atração e tra-
ga sua família para curtir o do-
mingo no Clube dos Bancários.

Unidade de apoio
A casa dos bancários do 
interior, em Goiânia

 Os sindicalizados do in-
terior goiano contam com a uni-
dade de apoio na Capital, com 
toda a estrutura necessária para 
quem precisa se hospedar em 
Goiânia. 
 Além de servir como pon-
to de apoio profissional, a Casa 
dos Bancários também vai pro-
piciar bons momentos de lazer e 
esportes, uma vez que fica loca-
lizada dentro da área privativa do 
Clube dos Bancários, no Conjun-
to Itatiaia.
            As estadias devem ser 
reservadas com antecedência 
pelos telefones (62) 3205-1727 
(Clube), (62) 9977-6652 (Gil-
mar), (62) 9968-9900 (Lino) ou 
pelos e-malis clube@bancarios-
go.org.br ou gilmar@bancarios-
go.org.br.


