
Goiânia, 13 de novembro de 2014

Clube dos Bancários
Ostenta Samba se apresenta neste domingo, 16
 A direção do Clube dos 
Bancários continua trazendo aos 
freqüentadores do complexo es-
portivos as melhores atrações 
musicais de Goiânia. E neste do-
mingo, 16, não será diferente. A 
partir das 12h a animação começa 
liderada pelo Ostenta Samba.  
 O grupo é genuinamen-
te do samba, mas não dispensa 
as influências, jazz, MPB, e claro 
do pagode para compor seu vas-
to repertório. Com o conceito de 
ser requintado e popular, o grupo 
agrada a diferentes públicos. Mú-
sica para ouvir, cantar e sambar 
no pé é com o Ostenta Samba! 

Não perca a oportunidade, venha 
se divertir no Clube dos Bancários 
e confira mais essa atração.

Diretores de Plantão 
no clube

 
 Visando a comodidade 
dos freqüentadores do Clube dos 
Bancários, a direção disponibiliza 
equipe de atendimento formada 
por diretores do SEEB-Goiás. 
Neste final de semana (sábado, 
15, e domingo, 16) os plantonis-
tas serão José Américo e Nilso. 
 Eles estarão em plena dis-
posição dos presentes e poderão 
auxiliar e esclarecer eventuais 
dúvidas sobre o uso e espaço do 
complexo esportivos. Os direto-
res também estão aptos a sanar 
assuntos relacionados ao movi-
mento sindical e a sindicalização.

Só a vitoria interessa

Rodada deste final de semana define finalistas
 Bradesco T9, Barcelona, 
Mercantil e Santander disputam 
neste sábado, 15, as duas vagas 
para a grande final do Campeo-
nato Bancário de Futebol Nove 
Soçaite 2014. As semi finais acon-
tecem no Clube dos Bancários no 
Conjunto Itatiaia em Goiânia. A 
primeira partida será disputada às 
9h20min quando o Bradesco T9 
entrará em campo contra o Barce-
lona. Às 10h20min jogam Mercan-
til e Santander. 
 Os jogos são eliminató-
rios, por tanto, as partidas prome-
tem ser equilibradas porém com 
todos os times buscando o gol, o 
que proporciona um belo espetá-
culo ao público. Venha torcer pelo 
seu time e se divirta com o fute-
bol mais competitivo da categoria 
bancária.
 A competição teve início 

no dia 23 de agosto e até o mo-
mento já foram disputados 30 
jogos, foram marcados 163 gols 
totalizando 5,4 por partida. Des-
te total 42 foram marcados pela 
equipe do Bradesco T9, é dela o 
ataque mais positivo. 
 A artilharia da competição, 
atualmente, pertence ao Mauro 
(Santander) que possui 18 gols. 
Após perder na décima rodada as 

Mercantil 06x03 Bra. Campinas

Bra. T9 01x00 Bra. Ribeirinho

Barcelona 03x06 Santander

equipes do Bradesco Ribeirinho e 
Bradesco Campinas não se clas-
sificaram. 

Confira os resultados da 
rodada anterior.



AESESB disputa oitavas de final da Copa Ovel

 A Escolinha de Futebol do 
Clube dos Bancários (AESESB) 
sub 16, joga contra o Flamengo 
Nova Veneza neste sábado, 15, 
às 15h no Clube dos Bancários ( 
Conjunto Itatiaia em Goiânia).  A 
partida é válida pelas oitavas de 
final da Copa Ovel. 
 Ainda no mesmo dia o sub 
14 da AESESB recebe o Vila Nova 
São Carlos às 16h, em jogo váli-
do também pelas oitavas de final 
da Copa Ovel. Vamos torcer por 
nossos garotos, que estão se de-
dicando ao máximo na busca de 
mais um título!
 Mesmo com a vaga já ga-
rantida nas oitavas de final a cate-
goria nascidos em 2002 vai até a 
cidade de Inhumas (GO) em bus-
ca de mais uma vitória. A equipe 

irá jogar contra o RHFC às 16h 
no Ct. Inhumas, a vitória classifica 
a AESESB em primeiro lugar no 
grupo.
 As categorias sub 16 e sub 
14 da AESESB já está se prepa-
rando para o Campeonato Goiano 
que terá inicio em janeiro. A equipe 

técnica treina os atletas visando o 
melhor aproveitamento na compe-
tição. “Com os feriados de final de 
ano temos que ,se esforçar desde 
já para que nossos jogadores che-
guem bem preparados fisicamen-
te em janeiro” afirma o professor 
Kareca. 

Saúde
Sindicato participa de seminário sobre 
a Lei Antifumo

 O Sindicato dos Bancá-
rios no Estados de Goiás, repre-
sentado pelo Diretor de Saúde e 
Condições do Trabalho, Ivanil-
son Batista Luz, participou nesta 
quinta-feira, 13, do “I Seminário: 
A SUVISA na Efetivação da Lei 
Antifumo” realizado pela Secreta-
ria de Estado da Saúde, por meio 
da Superintendência de Vigilância 
em Saúde (SUVISA). O evento 
aconteceu no Augustus Hotel, e 
teve como objetivo contribuir para 
a ampla divulgação e implantação 
do Decreto 8.262/14, da Presidên-
cia da República, conhecido como 
Lei Antifumo. 
 Essa lei entrará em vigor 

a partir de 12 de dezembro. Ela 
proíbe o uso de qualquer produ-
to derivado do tabaco em recinto 
coletivo fechado, seja ele público 
ou privado; extingue totalmente 
os fumódromos e estabelece que 
tais ambientes sejam 100% livres 
do tabaco. Além disso, a Lei Anti-
fumo veta a possibilidade de pro-
paganda comercial de produtos 
fumígenos até mesmo nos pontos 
de venda, permitindo somente a 
exposição dos produtos, acompa-
nhada por mensagens sobre os 
malefícios provocados pelo fumo 
e de que a comercialização do 
produto é restrita a maiores de 18 
anos.

Terceiro colocado
 

  
  
  
    

 O representante do SE-
EB-Goiás, Joeilton Gonçalves 
conquistou a terceira colocação 
na categoria 45 a 49 anos do Cir-
cuito da Longevidade Bradesco. 
 A corrida aconteceu no úl-
timo dia nove (domingo)  com lar-
gada e chegada no parque flam-
boyant. O percurso foi de 6Km e 
na colocação geral Joeilton che-
gou em  décimo quarto.


