
Goiânia, 02 de junho de 2015

Clube dos bancários
Categoria e familiares tem entrada gratuita no 
mês de junho
 O Clube dos Bancários está 
completando mais um ano de ‘vida’ 
e em comemoração ao aniversário 
estará de portas abertas com entra-
das francas para todos os bancários 
(associados e não sindicalizados) 
durante o mês de junho. Para aces-
so ao clube basta a apresentação de 
documento que comprove a condição 
de bancário, como crachá funcional, 
contracheque etc. Lembramos que o 
complexo poliesportivo funciona nor-
malmente aos sábados, domingos e 
feriados, no horário das 8 às 17h.
Música ao vivo
 Nesta quinta-feira, 04 (feriado 
de Corpus Christi), a animação musi-
cal ficará por conta da Banda Nossa 
Pegada que apresentará o melhor do 
pagode, samba e axé, a partir das 
12h. O grupo é formado por Jean (vo-
calista), Douglas (cavaquinho), Rodri-
go (violão), Marco (pandeiro), Guto 
(surdo) e Junior (bateria). 
 No domingo, 07, a música 
continua com a apresentação dos 
sertanejos Ary e Alexandre, entoando 
os sucessos da atualidade do mundo 
musical e os sucessos que marcaram 
época, além dos consagrados ‘mo-
dões’.    A dupla pro-
mete fazer do domingo um dia dançan-
te e muito alegre. Oriundos da capital 
federal, onde a dupla realiza vários 

s h o w s , 
além de viajar para outros estados 
como Minas Gerais e Goiás, os ar-
tistas trazem para os freqüentadores 
do Clube dos Bancários o melhor de 
seu repertório. Venham conferir mais 
essa atração!
Conheça o complexo esportivo
 Bem localizado, a poucos mi-
nutos do centro de Goiânia (Avenida 
Planície, Conjunto Itatiaia), o clube 
conta com parque aquático infantil, 
equipado com toboágua e brinque-
dos. Os adultos também têm o seu to-
boágua e duas piscinas próprias para 
refrescantes banhos. Os adeptos da 
natação contam com uma piscina 
semi-olímpica, ideal para a prática do 
esporte, e a área destinada ao banho 
de sol é ampla e convidativa. 
  Para quem procura a tran-
qüilidade para combater o estresse 
provocado pela correria do dia-a-dia, 
o bosque é  o lugar certo para relaxar. 
Com churrasqueiras coletivas e indi-
viduais, mesas e bar a área é destino 
certo para um bom almoço em família 
e aquela soneca na rede. 
 Com seis campos de futebol 

gramados, sendo um oficial e cin-
co soçaite, todos cuidadosamente 
conservados, além de um campo de 
areia, também adequado para a práti-
ca do vôlei e do futevôlei e da quadra 
poliesportiva, o Clube dos Bancários 
é referência para os esportistas e bo-
leiros de finais de semana. Toda essa 
estrutura é utilizada durante todo o 
ano, em disputados campeonatos da 
categoria bancária e recebe manu-
tenção periódica.

Plantonistas no clube
 Buscando maior comodidade 
aos presentes no Clube dos Bancá-
rios, a direção coloca equipes forma-
das por diretores do SEEB-Goiás a 
disposição dos frequentadores. Nes-
ta quinta-feira, 04, os plantonistas se-
rão José Américo e Nilso. 
 No sábado, 06 e no domingo, 
07, a equipe será formada por Juarez 
e Alcides. Eles estão aptos a sanar 
eventuais dúvidas sobre o uso e es-
paço do complexo esportivo além de 
tratar assuntos relacionados a sindi-
calização e ao movimento sindical.



Campeonato Bancário Sete Soçaite 2015

Bradesco T9 é campeão 

 A exemplo da edição do ano 
passado, o título de campeão do 
Campeonato Bancário Sete Soçaite 
ficou com o Bradesco T9. Além da 
equipe levar mais uma vez o caneco 
para casa, o seu jogador Tafael foi o 
artilheiro isolado da competição com 
33 gols e o goleiro Daniel, também da 
equipe, dividiu a premiação de melhor 
goleiro com Adalberto do Itaú Inde-
pendência. A equipe também teve o 
melhor aproveitamento na competi-
ção com o ataque mais positivo, a de-
fesa menos vazada e o maior saldo 
de gols.
A decisão
 A partida decisiva foi disputa-
da no último dia 30 de maio no Clube 
dos Bancários contra o BCN. Os dois 
times chegaram a final com a mesma 

pontuação e com uma vitória para 
cada lado nas disputas diretas duran-
te a competição. O BCN saiu na fren-
te marcando o primeiro gol e passou 
a jogar na defensiva e aproveitando 
os contra-ataques, mas não conse-
guiu segurar a ofensiva do Bradesco 
e o artilheiro Tafael marcou duas ve-
zes e virou o jogo.
 Após a virada o Bradesco T9 
impôs seu ritmo e abriu vantagem no 
placar, restando ao BCN se defender 
e aproveitar os contra-ataques que 
resultou no segundo gol em tiro direto 
e minutos antes de acabar a partida 
e desperdiçou outra oportunidade. 
Jogando de forma ofensiva e aprovei-
tando bem os erros do adversário, o 
Bradesco conseguiu conquistar mais 
um titulo. Com quatro gols marcados 

Homenagem ao sindicalista Roberto Ferreira
 Os troféus e medalhas le-
varam o nome do ex-presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Goiás, Roberto Ferreira, uma 
homenagem da categoria bancá-
ria ao sindicalista pelos serviços 
prestados ao movimento sindi-
cal.   Durante a entre-
ga das premiações o presidente 
do Sindicato dos Bancários no 
Estado de Goiás, Sergio Luiz da 

Costa, entregou ao Roberto uma 
placa alusiva ao reconhecimento 
profissional do ex-dirigente sin-
dical. “Foi o primeiro sindicalista 
que eu conheci pessoalmente na 
vida. Ele ministrou uma palestra 
no colégio onde eu era aluno e foi 
dai que eu comecei a conhecer 
e despertar pelo movimento em 
defesa do trabalhador” declarou 
Sergio.

Copa Ovel de Escolinhas
AESESB sub 13 joga 
contra o Goiás nesta 

quarta-feira, 03
 
 A partida será realizada às 
14h no Ct Pq. Anhanguera e é elimi-
natória. A equipe que vencer avança 
na competição. A categoria sub 15 
joga nesta quinta-feira, 04, às 10h 
na Vila Olímpica contra o Goiânia e a 
partida também é válida pela fase de 
mata-mata da Copa Ovel de Escoli-
nhas.
 Pelo Campeonato Goiano a 
categoria sub 13 da AESESB joga 
nesta quarta-feira, 03, contra o Vila 
Nova, no Clube dos Bancários, às 
15h.

por Tafael e dois de Junior, a equipe 
ganhou com o placar folgado de 6 a 
2. Os gol do BCN foram marcados por 
Marco Aurélio e Rogério.
Vem aí o Campeonato Bancário 
Nove Soçaite 2015
 No mês de julho o departa-
mento de esportes do SEEB-Goiás 
recebe as inscrições das equipes 
para o tradicional Campeonato Nove 
soçaite 2015. Poderão participar 
atletas bancários, sindicalizados 
em qualquer sindicato de bancários 
em Goiás. Essa condição deve ser 
comprovada junto ao setor de orga-
nização da competição. Prepare sua 
equipe e venha participar!


