
Goiânia, 16 de julho de 2015

Clube dos Bancários aberto de sexta-feira a domingo
 Como de costume o 
clube dos Bancários funciona-
rá neste mês de julho também 
nas sextas-feiras, além do final 
de semana. Assim os usuários 
podem aproveitar o período de 
férias e usufruir com mais tem-
po de toda a estrutura do com-
plexo esportivo. 
 O Clube oferece áre-
as para churrasco, piscina 
semi-olimpica, piscina “adul-
to”, parque aquático infantil, 
quadra poliesportiva, campos 
gramados soçaite e oficial. O 
Clube é aberto das 8h às 17h. 
Venha se divertir em um am-
biente tranqüilo e familiar.

 
 Os sindicalizados do in-
terior goiano contam com a uni-
dade de apoio na capital, com 
toda a estrutura necessária 
para quem precisa se hospe-
dar em Goiânia. Além de servir 
como ponto de apoio profissio-
nal, a Casa dos Bancários tam-
bém vai propiciar bons momen-
tos de lazer e esportes, uma 

vez que fica localizada dentro 
da área privativa do Clube dos 
Bancários, no Conjunto 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-mails clube@bancario-
sgo.org.br e gilmar@bancario-
sgo.org.br.

Diretores plantonistas
 
 Os diretores Ariovaldo e 
Antônio Leite formarão a equi-
pe de plantonista deste final de 
semana (sábado, 18 e domingo, 
19). 
 Lembrando que todos 
estão a disposição dos usuários 
para esclarecer qualquer duvida 
relacionadas ao uso e espaço do 
complexo esportivo além de as-
suntos relacionados a sindicaliza-
ção.

Casa dos Bancários
Sindicalizados do interior contam com ponto de apoio na capital



Ainda há tempo de inscrever seu time
 As equipes devem pre-
encher por completo a ficha de 
inscrição, com todos os dados 
solicitados, inscrever no míni-
mo 14 e no máximo 18 atletas. 
Só poderão participar aqueles 
que estejam com sua situação 
regularizada junto à secretaria 
geral do sindicato.
            Jogadores não sindica-
lizados (convidados) pagarão 
taxa de  R$ 15,00 por partida, 
o goleiro é livre. Os bancários 
sindicalizados em quaisquer 
dos sindicatos de bancários 
em Goiás podem participar do 
campeonato, desde que com-
provem essa condição sempre 
que solicitado pelo Departa-
mento de Esportes. 
 O Campeonato Ban-
cário Nove Soçaite 2015 terá 
início no dia 8 de agosto. No 
dia 30 de julho (quinta-feira) os 
representantes dos times e co-
missão organizadora da com-
petição se reúnem, quando se-
rão repassadas as informações 

e diretrizes a serem seguidas 
durante o campeonato. Já ga-
rantiram vagas as equipes do 
Bradesco T9 (bi-campeão des-
ta competição), BCN, SICOOB 
e Santander. Não perca a opor-
tunidade de participar do tradi-
cional campeonato da catego-
ria bancária.
Inscrições gratuitas
            As inscrições continuam 
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.

AESESB

Abertas inscrições para a segunda temporada de 2015
 A escolinha de futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) está com inscrições 
abertas para a segunda a tem-
porada de 2015. O valor da ins-
crição é de R$ 10,00 a mensa-
lidade para associados é de R$ 
60,00 e para não associados 
R$ 70,00. 

 Atualmente a escolinha 
conta com 8 categorias, cerca 
de 140 atletas e muitos títulos 
conquistados. A equipe tem em 
sua galeria aproximadamente 
60 troféus. O professor Kare-
ca está a frente da equipe há 
15 anos. Maiores informações 
pelo fone: (62) 84080578.


