
Goiânia, 11 de junho de 2015

 Neste mês, em comemo-
ração ao seu aniversário, toda a 
categoria e familiares tem a entra-
da franca no Clube dos Bancários, 
bastando apresentar documento 
que comprove a condição de ban-
cário. O complexo poliesportivo 
funciona aos sábados, domingos 
e feriados, das 8 às 17 horas.
 Localizado no Conjunto 
Itatiaia, a poucos minutos do cen-
tro de Goiânia, o clube conta com 
parque aquático infantil, equipado 
com toboágua e brinquedos. Os 
adultos também têm o seu com-
plexo aquático, incluindo pisci-
na semiolímpica, saunas seca e 
a vapor, toboágua e ampla área 
para banho de sol.
 Outros atrativos são o 
bosque, com churrasqueiras co-
letivas e individuais, mesas e bar, 
seis campos de futebol gramados, 

Aniversário do Clube dos Bancários 
Durante o mês de junho bancários e familiares não pagam entrada

sendo um oficial e cinco 
soçaite, todos cuidado-
samente conservados, 
além da quadra polies-
portiva e um campo de 
areia, também adequa-
do para a prática do vô-
lei e do futevôlei. 

Torneio de golzinho

Inscrições para a competição continuam abertas
  Terá inicio 
no próximo dia 20 
de junho o torneio 
de golzinho do Clu-
be dos Bancários. 
O departamen-
to de esportes do 
Sindicato dos Ban-
cários no Estado 

de Goiás continua recebendo as 
inscrições das equipes interessa-

das em participar da competição. 
 Poderão ser inscri-
tos   bancários, seus depen-
dentes e sócios  contribuintes 
com situação regularizadas jun-
to a secretaria do Sindicato. 
 Cada time poderá inscre-
ver 5 atletas. Entre em contato com 
nosso departamento de esportes 
e faça já a inscrição. Fones (62) 
32051727 ou 84080578 (Kareca).

 As duas escolinhas  jogam na 
categoria sub 10  pela quartas de final 
da Copa Ovel  de Escolinhas. A parti-
da será realizada no Clube dos Ban-
cários neste sábado, 11, às 8h. Ainda 
no sábado, às 15h, a equipe sub 11 da 

AESESB vai até ao Ct. Serrinha en-
frentar o Goiás também pelas quartas 
de final da Copa Ovel.  
Campeonato Goiano Sub 13
 A categoria sub 13 da AE-
SESB joga contra a Rioverdense  no 
próximo sábado, 13,às 15h30 min no 
Estádio Mozart Veloso do Carmo na 
cidade de Rio Verde.  

Copa Ovel de Escolinha
AESESB recebe Vila Nova neste sábado, 13



Nove Soçaite 2015
Prepare sua equipe para o tradicional campeonato

 No mês de julho o De-
partamento de Esportes do Se-
eb-Goiás recebe as inscrições 
das equipes para o tradicional 
Campeonato Nove Soçaite 
2015. 
 Podem participar atletas 
bancários, filiados em qualquer 
sindicato de bancários em Goi-
ás. Essa condição deve ser 
comprovada junto ao setor de 
organização da competição. 
Prepare sua equipe e venha 
participar!

Saúde e esporte
Partida de futebol proporciona ‘momento em família’

 A família Cunha já criou o 
hábito de reunir seus integrantes 
para, além de se confraterniza-
rem, cuidar da saúde praticando o 
esporte predileto dos membros da 
família, o futebol. Os Cunha’s re-
alizam com freqüência jogos com 
outras famílias, neste sábado, 13, 
será realizado mais uma partida, 
desta vez contra a família Galdi-
no. As equipes são formadas por 
jogadores de ambos os sexos e 
sem restrição de idade.
 Após o jogo as duas famí-
lias farão a confraternização  no 
bosque do Clube dos Bancário. 
Siga você também este exemplo 
e reúna sua família para praticar 
atividades esportivas pois, além 

de todos os benefícios para a saú-
de que os esportes proporciona, 
também é uma ótima oportunida-
de para aumentar a quantidade e 
qualidade dos momentos em fa-
mília. 

Clube dos Bancários 
apresenta grupo Dengo

 
 A administração do Clu-
be continua trazendo aos seus 
freqüentadores entretenimen-
tos musicais e  neste domingo, 
14, não será diferente. A par-
tir das 12h o Grupo Dengo se 
apresenta, trazendo os suces-
sos consagrados do samba, 
pagode e axé. 
 Já conhecido no Clube 
dos Bancários o grupo tem 
ótima aceitação e interativi-
dade dos presentes fazendo 
de suas apresentações um 
dia especial e muito animado. 
Traga sua família para o Clube 
dos Bancários e curta um belo 
dia!

Equipe de plantão 
no Clube

 Diretores do SEEB-Goi-
ás, Neto e Francisco formam 
a equipe de plantonistas do 
Clube dos Bancários neste fi-
nal de semana (sábado, 13 e 
domingo, 14). 
 Objetivando a como-
didade e satisfação dos pre-
sente no Clube dos Bancários 
a equipe fica a disposição 
dos presentes a fim de sanar 
eventuais dúvidas sobre o uso 
e espaço do complexo espor-
tivo, além claro de assuntos 
relacionado ao movimento 
sindical.

Seleção Brasileira Universitária
Jogador do Bradesco T9 é convocado para jogar 
campeonato mundial

 O bancário, Odivair Ju-
nior foi convocado para a sele-
ção Brasileira Universitária de 
futebol de campo. O zaguei-
ro goiano, que é do Universo 
Jaó, viajou para a cidade de 
Varginha (MG), onde o grupo 
vai treinar para o Campeona-
to Mundial Universitário 2015. 
A competição será realizada 

de 3 a 14 de julho em Gwan-
gju, na Coréia do Sul. 
 No último dia 30 de 
maio, Junior marcou dois gols 
na final do Campeonato Ban-
cário Sete Soçaite 2015, con-
quistando o título de bi cam-
peão, jogando pela equipe do 
Bradesco T9.


