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Clube passará por revitalização

 Visando como-
didade dos usuários do 
Clube dos Bancários 
está sendo realizadas re-
formas em várias áreas 
no complexo esportivo, 
dando novo aspecto de 
beleza. As reformas de 
equipamentos e instala-
ções fazem parte da polí-
tica da administração do 
clube de zelar pelo pa-
trimônio da família ban-
cária. O presidente do 
Sindicato dos Bancários 
no Estado de Goiás, Ser-
gio Luiz da Costa, junta-
mente com a diretoria de 
esporte, social e cultural 
inspecionaram os luga-
res onde há necessidade 
de manutenção. O Clu-
be continuará com seu 
expediente normal aos 

sábados, domingos e fe-
riados.
Venha se divertir com 

sua família
 O sol forte e a 
baixa umidade em Goi-
ânia são um convite a 
mais para os associados 
e convidados aprovei-
tarem um dia agradável 
no  Clube dos Bancários. 
Com temperaturas che-
gando a quase 40 graus 
na capital goiana, o jei-
to é procurar sombra e 
água fresca.
 O complexo es-
portivo, localizado na Av. 
Planície no Conjunto Ita-
tiaia, a poucos minutos 
do centro de Goiânia, 
proporciona um ambien-
te tranqüilo e refrescante. 
O complexo  conta com 

parque aquático infantil, 
equipado com toboágua, 
escorregador aquático 
e brinquedos diversos, 
formando um ambiente 
onde as crianças podem 
brincar tranquilamente 
acompanhadas dos seus 
pais ou responsáveis. 
Os adultos também têm 
o seu toboágua 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 convi-
dativa.

Jackeline Sousa

Casa dos Bancários está à disposição
 Os sindicalizados 
do interior goiano con-
tam com a unidade de 
apoio na Capital, com 
toda a estrutura neces-
sária para quem precisa 
se hospedar em Goiânia. 
 Além de servir 
como ponto de apoio 
profissional, a Casa dos 
Bancários também vai 
propiciar bons momen-
tos de lazer e esportes, 
uma vez que fica loca-
lizada dentro da área 
privativa do Clube dos 
Bancários, no Conjunto 
Itatiaia. As estadias de-

vem ser reservadas com 
antecedência pelos te-
lefones (62) 3205-1727 
(Clube), (62) 9977-6652 
(Gilmar), (62) 9968-9900 
(Lino) ou pelos e-mails 
clube@bancariosgo.org.
br e gilmar@bancarios-
go.org.br.

Domingo com música ao vivo 
 

   
   
   
   
  
  
  O entretenimento musical deste final 
de semana no Clube dos Bancários ficará por conta 
da Banda Nossa Pegada. O grupo musical se apre-
senta neste domingo, 04, a partir das 12h. Entoando 
sucessos consagrados e as novidades do pagode, 
samba e axé eles prometem fazer do domingo um 
dia especial aos presentes. 
        Venha e confira mais essa atração e 
passe um dia agradável com sua família em um dos 
melhores clubes de Goiânia.



Nove Soçaite

Competição chega a sexta rodada e liderança continua acirrada
 Será disputada 
neste sábado, 03, a sex-
ta rodada do Campeona-
to Bancário de Futebol 
Nove Soçaite. Abrindo 
as partidas deste final 
de semana às 8h45min 
tem o líder Santander 
com 15 pontos contra o 
Bradesco Financiamento 
que ocupa a sétima colo-
cação na tabela com ne-
nhuma vitória. Fechando 
os jogos do período da 
manhã às 10h15min, 
entram em campo o Itaú 
Independência segundo 
colocado e Sicoob lan-
terna na competição.
 Às 15h30min o 
BCN pega o Barcelo-
na (ambos possuem 9 
novos), mas o Barcelo-
na ocupa a terceira co-
locação, uma a frente 
do BCN devido o saldo 
de cinco gols a mais de 
saldo. A partida que fi-
nalizará a sexta rodada 
é entre as duas equipes 
do banco Bradesco, às 
16h30min entram em 
campo Bradesco T9 e 
Bradesco Financiamen-
to.
 Goleadas marca-

ram a rodada anterior, a 
maior delas foi aplicada 
pelo BCN que venceu o 
Bradesco Financiamento 
por 9 a 1. O Itaú Indepen-
dência também venceu 
com o placar folgado, 
marcando sete vezes na 
vitória por 7 a 1 o Sport 
Clube Bradesco. O Bar-
celona continua subindo 
na tabela ao conquistar 
mais três pontos ao ven-
cendo o  Sicoob por 6 a 
2. O Santander continua 
na liderança isolada da 
competição após gole-
ar o Bradesco T9 por 5 

a 1, é a segunda derro-
ta consecutiva do atual 
campeão da competição 
que ocupa a quinta colo-
cação.
 A artilharia até o 
momento  é dividida en-
tre Mauro (Santander) e 
Caio Fabio (Itaú). A equi-
pe do Santander fechou 
a quinta rodada com o 
ataque mais positivo, a 
defesa menos vazada e 
o maior saldo de gols. 
Até esta rodada foram 
marcados 129 gols, uma 
média de 6,45 por parti-
da.

Copa Ovel 
AESESB e Goiás Serrinha jogam neste sábado, 03

 As duas escolinhas jogam nas categorias 2003, 2004 e 2005 com 
as partidas começando a partir das 14h no Clube dos Bancários em Goi-
ânia e valem pela Copa Ovel. Na rodada anterior da competição a Escoli-
nha de Futebol do Clube dos Bancários (AESESB) enfrentou o Vila Nova 
e não foi feliz perdendo por 1 a 0 na categoria nascidos em 1999 e por 3 
a 1 na categoria 2000.

Diretores 
plantonistas do 

Clube dos Bancários

 Enio e Marcé-
lio formam a equipe 
deste final de se-
mana (sábado, 03 e 
domingo, 04). Eles 
estarão em plena 
disposição para re-
ceber os frequenta-
dores e auxiliar em 
eventuais duvidas 
sobre o uso e espa-
ço do complexo es-
portivo. 
 Além disso es-
tão apto a sanar as-
suntos pertinentes 
ao movimento sindi-
cal, sindicalização 
e campanha salarial 
2015.


