
Goiânia, 06 de novembro de 2015

Oitavas de final
Segunda rodada será disputada neste sábado, 06
 As oito equipes 
que disputam o título 
de campeão bancário 
de futebol nove soçai-
te 2015 medem força 
neste sábado, 07, no 
Clube dos Bancários 
a partir das 9h20min, 
quando Sport Clube 
Bradesco e Santander 
entraram em campo.  
 Às 10h30min o 
BCN enfrenta o Bra-
desco T9, já no perío-
do da tarde o Itau Inde-
pendência joga contra 
o Sicoob às 15h45min. 
Fechando a rodada às 

17h jogam Barcelona 
e Bradesco Financia-
mento.
 Na rodada ante-
rior Itaú Independência 
venceu o Sicoob por 4 
a 2 e alcançou a lide-
rança da competição 
com 19 pontos. O Bar-
celona goleou o Bra-
desco Financiamento 
por 7 a 1 assegurando 
a segunda colocação 
com 18 pontos. 
 Também com 
a mesma pontuação 
está o Santander que 
venceu o Sport Clube 

Bradesco por 2 a 1. Na 
quarta posição está o 
Bradesco T9 que go-
leou o BCN por 7 a 2 
chegando aos 15 pon-
tos.
 Apesar da se-
gunda colocação na 
tabela do campeona-
to o Barcelona segue 

com o ataque mais 
positivo, a defesa me-
nos vazadas e o maior 
saldo de gols. Já o lí-
der Itaú Independência 
conta com o artilheiro 
da competição até o 
momento. Caio segue 
sozinho na artilharia 
com 12 gols.

AESESB e Flamengo
   
  
  

    A Escolinha de Futebol do Clube 
dos Bancários (AESESB) joga contra o Flamen-
go na próxima quarta-feira, 11, às 15h no Ct. 
Ovel. A partida é válida pelas oitavas de final 
da Copa Ovel de Escolinhas e as duas equipes 
disputam na categoria sub 10.

Almoço de confraternização 
 A tradicional 
confraternização dos 
bancários aposenta-
dos acontece no próxi-
mo dia 27 de novembro 
(sexta-feira). Como de 
costume, o almoço de 
confraternização será 
realizado no Clube dos 
Bancários. (Avenida 
Planície, Conjunto Ita-

tiaia - Goiânia - GO).  
 O evento é uma 
ótima oportunidade de 
rever amigos, lembrar 
das tantas histórias, 
dentre elas da luta por 
melhorias ombreadas 
com o sindicato e que 
hoje rendem frutos e 
exemplos para os que 
estão na ativa.



Domingo sertanejo
Clube dos Bancários apresenta Ary e Alexandre

 O Clube dos 
Bancários, como de 
costume, traz aos seus 
freqüentadores mais 
uma atração musical. 
Neste domingo, 08, a 
dupla Ari e Alexandre 
se apresenta a partir 
das 12h. 
 Entoando os 
atuais sucessos do 
sertanejo, os músicos 
prometem fazer do do-
mingo um dia dançan-
te e alegre. Além das 
consagradas canções 
do gênero, eles tam-
bém cantam músicas 
de sua autoria. Não 

perca essa oportunida-
de! 
Convide a família e os 
amigos e venha passar 

um dia agradável no 
Clube dos Bancários e 
confira o show da du-
pla Ari e Alexandre.

 

 Foi realizado no último final de semana (31/10 e 01/11) no Clube 
dos Bancários, a primeira etapa do Campeonato Centro Oeste de Taewdo, 
o complexo esportivo recebeu pessoas do estado de Goiás, Mato Gros-
so, Tocantins e do Distrito Federal. Cerca de duzentos atletas participa-
ram das competições disputando em seis categorias diferentes, incluindo 
crianças. A próxima etapa será realizada em Brasília.

Clube dos Bancários sedia 
campeonato de Taekwdo

Diretores de 
plantão

 Formam a 
equipe deste final de 
semana (sábado, 07 
e domingo, 08) os di-
retores Neto e Fran-
cisco. Eles estarão 
recepcionando os 
presentes e sanando 
eventuais dúvidas so-
bre o uso e espaço do 
complexo esportivo. 
 Assuntos perti-
nentes ao movimento 
sindical assim como 
a sindicalização tam-
bém poderão ser trata-
dos com os mesmos.

Dom
ingo

, 08,
 

às 12
h

Pagamento da 
antecipação da PLR
 Os bancos infor-
maram qual o cronograma 
de pagamento da antecipa-
ção de PLR. Fique atento e 
confira abaixo quando será 
creditado os valores:

- CAIXA ECONÔMICA FE-
DERAL - nesta sexta-feira 
(06/11);

- FENABAN - Bancos paga-
rão antecipação da PLR no 
dia 12/11 (quinta-feira);

-HSBC - O banco paga-
rá a gradificação até o dia 
12/11, data limite para o pa-
gamento.

-ITAÚ/UNIBANCO informou 
que vai creditar a PCR jun-
tamente com a antecipação 
da PLR no dia 12/11.


