
Goiânia, 07 de julho de 2015

Clube tem expediente de sexta-feira a domingo
 Como tradicionalmente 
acontece, o Clube dos Bancá-
rios terá funcionamento normal 
de sexta-feira a domingo du-
rante todo o mês de julho, obje-
tivando atender os associados 
e seus familiares que estarão 
em gozo de férias durante este 
mês. Lembramos que o Clube 
dos Bancários é o local ideal 
para as estudantes curtirem o 
período de descanso do reces-
so escolar.  
        Assim, o primeiro dia de 
funcionamento em 2015 no 
mês de julho será nesta sexta-
-feira, 3. Lembre-se que as 
crianças devem estar acompa-
nhadas dos pais ou responsá-
veis. Venha conhecer o com-
plexo esportivo e passe um dia 
especial com sua família!

Hospedagem gratuída 
Casa dos Bancários está à disposição
 Os sindicalizados do in-
terior goiano contam com a uni-

dade de apoio na Capi-
tal, com toda a estrutura 
necessária para quem 
precisa se hospedar em 
Goiânia. Além de servir 
como ponto de apoio 
profissional, a Casa dos 
Bancários também vai 
propiciar bons momen-

tos de lazer e 
e s -

portes, uma vez que fica loca-
lizada dentro da área privativa 
do Clube dos Bancários, no 
Conjunto Itatiaia. As estadias 
devem ser reservadas com an-
tecedência pelos telefones (62) 
3205-1727 (Clube), (62) 9977-
6652 (Gilmar), (62) 9968-9900 
(Lino) ou pelos e-mails clube@
bancariosgo.org.br e gilmar@
bancariosgo.org.br.



Escolinha de futebol

Incentive seu filho a praticar esporte
 A vivência esportiva é 
uma poderosa oportunidade 
para a educação. Habilidades 
necessárias aos esportistas, 
como raciocinar, exercitar a 
memória e compreender situa-
ções, linguagens e estratégias 
ajudam na aprendizagem em 
sala de aula, mas os benefícios 
também são sociais e emocio-
nais. 
 No futebol, por exemplo, 
as crianças aprendem a impor-
tância do trabalho em equipe, 
do controle emocional, da dis-
ciplina, da perseverança. Todo 
esse aprendizado são impor-
tante na formação de uma pes-
soa, interferem na vida pessoal 
e profissional.
 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) tem como objetivo, não 
só formar futuros atletas, mas 
também pessoas de boa índo-
le. Com tradição no cenário es-

portivo no estado de Goiás, a 
AESESB lançou jogadores que 
hoje fazem do futebol seu ‘ga-
nha pão.’ A escolinha está com 
vagas abertas para o segundo 
semestre deste ano, incentive 
seu filho a praticar esporte e 

sentir a importância do esporte. 
 Atualmente a escolinha 
conta com 6 categorias, cerca 
de 130 atletas e muitos títulos 
conquistados. A equipe tem em 
sua galeria aproximadamente 
40 troféus. O professor Kare-
ca está a frente da equipe há 
12 anos, entre em contato pelo 
fone: (62) 84080578 e faça já a 
inscrição do seu filho.

Garanta já a vaga de seu time
Inscrições abertas para o Campeonato 
Bancário de Futebol Nove Soçaite 2015

 As inscrições para o 
Campeonato Bancário de Fu-
tebol Nove Soçaite 2015 estão 
abertas para bancários de todo 
o estado de Goiás. As equi-

pes interessadas em participar 
da competição devem fazer o 
quanto antes as inscrições de 
seus jogadores. 
 Lembrando que os atle-

tas associados não pagam pela 
inscrição e nem pela participa-
ção no campeonato. Entre em 
contato com Kareca pelo fone 
(62) 3205-1727 ou 8108 0578 e 
efetivem suas participações.


