
Goiânia, 16 de outubro de 2014

Dia da criança foi sucesso 

            Foi realizado 
no último sábado, 11, 
uma programação 
especial inerente ao 
Dia da Criança. Os 
baixinhos se diver-
tiram durante todo 
o dia com diversos 
brinquedos, maquia-
ram no camarim in-
fantil, se refresca-
ram com deliciosos 
banhos no parque 
aquático e comeram 
várias guloseimas. 
 A criançada 
pôde comemorar o 
seu dia da forma que 
eles mais gostam, 

Futebol Nove Soçaite

Competição chega a 8ª rodada 

 Até o momento foram dis-
putados 21 jogos no Campeonato 
Bancário de Futebol Nove Soçai-
te, nos quais foram marcados 112 
gols, uma média de 5,3 por par-
tida, resultando em belos espetá-
culos aos torcedores. Desse total 
de gols, 32 foram marcados pela 

equipe do Bradesco T9. É dela  o 
ataque mais positivo e o maior sal-
do de gols (17). Já a defesa me-
nos vazada (10 gols) e o artilheiro 
Brenno (13 gols) pertencem ao 
Mercantil.
 Neste sábado, 18, as 6 
equipes disputam a 8ª rodada a 

partir das 8h20min, quando o Bra-
desco Ribeirinho enfrenta o San-
tander. Às 10h tem disputa dire-
ta pela liderança, o Bradesco T9 
com 16 pontos joga contra o pri-
meiro colocado, Mercantil, com 18 
pontos. Fechando os jogos deste 
final de semana, às 11h15min, 
tem Bradesco Campinas versus 
Barcelona. Fábio Magalhães ( 
Bradesco Campinas) cumpre sus-
pensão e não joga nesta rodada.

Resultados na rodada
 anterior

 
 O Bradesco T9 goleou por 
5 a 2 o Santander e chegou aos 
16 pontos. Na disputa entre os 
times do Bradesco quem levou a 
melhor foi o Bradesco Ribeirinho 
que venceu por 2 a 0 o Bradesco 
Campinas. O Mercantil garantiu a 
liderança ao vencer o Barcelona 
por 3 a 1.

brincando! A programação foi realizada pela 
diretoria social do Sindicato dos Bancários no 
Estado de Goiás

Clube dos Bancários: 
diretores de plantão

 
 A direção do complexo 
esportivo coloca a disposição 
do freqüentadores a equipe de 
diretores afim de sanar eventu-
ais dúvidas sobre o uso e es-
paço do Clube. 
 Neste final de semana 
(sábado, 18 e domingo, 19) 
Eurípides e Marcélio serão os 
plantonistas, além da recepti-
vidade ao presentes eles esta-
rão aptos a esclarecer dúvidas 
com relação ao movimento sin-
dical e a sindicalização.



Copa Ovel de Escolinhas
AESESB joga contra o Atlético nesta 
sexta-feira, 17
 A Escolinha de Futebol do 
Clube dos Bancários (AESESB) 
joga nesta sexta-feira, 17, contra 
o Atlético Recanto. As duas esco-
linhas jogam nas categorias nas-
cidos em 1998 e 2000 a partir das 
15h30min no Clube dos Bancários 
- Conjunto Itatiaia em Goiânia. No 
domingo a equipe da AESESB re-
cebe o Atlético Dergo. A disputa 
acontece nas categorias 2002 e 
2004, a partir das 8h.
 No final de semana passa-
do a AESESB jogou contra o Atlé-
tico Kaikan e venceu por 1 a 0 na 

categoria nascidos em 1998 e por 
3 a 2 na categoria 2000. A catego-
ria 2002 enfrentou o Vila Nova e 
obteve vitória expressiva de 3 a 1. 
Em um jogo disputadíssimo a ca-
tegoria 2004 perdeu por 3 a 2 para 
o Vila.

Música ao vivo
Banda Nossa Pegada 

 

 
 Como de costume o Clube 
dos Bancários traz para seu pú-
blico mais uma atração musical. 
Neste domingo a partir das 12h 
a banda Nossa Pegada faz apre-
sentação. 
 Entoando sucessos do 
axé, pagode e samba o grupo 
musical promete agitar a galera e 
fazer do domingo um dia dançan-
te e alegre. Traga sua família e 
venha conferir mais essa atração 
no Clube dos Bancários.Clube aberto nos dias 24 e 25 de  outubro

 O sol forte e a baixa umi-
dade em Goiânia são um convite a 
mais para os associados e convi-
dados aproveitarem um dia agra-
dável no  Clube dos Bancários. 
Com temperaturas chegando a 
quase 40 graus na capital goiana, 
o jeito é procurar sombra e água 
fresca.
            O complexo esportivo, loca-
lizado na Av. Planície no Conjunto 
Itatiaia, a poucos minutos do cen-
tro de Goiânia, proporciona um 
ambiente 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 pis-
cinas 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 ba-
nho de sol é ampla e convidativa.
            Além de estrutura aquáti-
ca e esportiva o clube conta ainda 
com o bosque onde os associados 
e seus respectivos dependentes 
encontram um ambiente propicio 
para quem quer fugir das altas 
temperaturas. Além de ser um lu-
gar aconchegante ao lado da na-
tureza, o bosque é uma área onde 
o associado pode fazer sua reser-
va para realização de sua festa, 
contando com estrutura para essa 
finalidade, como churrasqueiras, 
mesas etc.
             Os interessados em realizar 
sua festa no  espaço do bosque 
deve entrar em contato com ante-
cedência com a administração  do 
clube pelo email clube@bancario-

sgo.org.br ou gilmar@bancarios-
go.org.br e fazer sua reserva.
Horário de verão
        Durante o horário de verão 
o Clube funciona das 9 às 18 ho-
ras visando melhor atendimento e 
comodidade aos freqüentadores. 
Lembre-se sempre de usar prote-
tor solar e consumir muito líquido 
nestes dias de calor.


