
Goiânia, 23 de outubro de 2014

Clube terá expediente na sexta, 24 e sábado, 25 

 Associados e familiares 
que estiverem  na capital no fe-
riado prolongado tem a excelente 
opção de se divertirem no Clube 
dos Bancários. O complexo es-
portivo não funciona no domingo, 
26, quando acontece o segundo 
turno das eleições para Presiden-
te da República e Governador,  
mas abrirá no feriado do aniversá-
rio de Goiânia, sexta-feira,  24, e 
no sábado, 25, das 9 às 18horas.           
 Cada associado pode 
adentrar ao clube com até dois 
convidados por dia sem pagar 
pelos ingressos. Cabe lembrar 

que é necessário que a carteira 
do Sindicato esteja atualizada. Os 
procedimentos quanto a atualiza-
ção podem ser esclarecidos pelo 
telefone 62 3216 6522. Os de-
mais convidados pagam R$ 15,00 
para acesso às piscinas, campos 
de futebol, quadra poliesportiva e 
bosque. O passaporte no valor de 
R$ 20,00 dará acesso a todos os 
ambientes do clube, inclusive sau-
nas.
            O Clube dos Bancários, 
localizado na Av. Planície no conj. 
Itatiaia - Goiânia, conta com áre-
as destinadas a churrasco em um 
ambiente arborizado e tranqüilo 

com churrasqueiras individuais e 
conjuntas, mesas e cadeiras, bar 
exclusivo para atendimento da 
área. 
 O parque aquático infantil 
equipado com toboágua, escor-
regador aquático e brinquedos 
diversos formando um ambiente 
onde as crianças podem se refres-
car e aproveitar o dia como elas 
mais gostam que é brincando. O 
Sindicato dos Bancários no Esta-
do de Goiás informa que o acesso 
e a  permanência de crianças no 
parque aquático deve ser sempre 
com o acompanhamento dos seus 
responsáveis!

Clube
Diretores plantonistas
 
 Buscando maior comodidade 
e atendimento aos freqüentadores do 
Clube dos Bancários. A direção coloca 
a disposição dos presentes as equipes de 
plantonistas formadas por diretores do 
SEEB-Goiás. Nesta sexta-feira, 24, os 
plantonistas serão Álvaro e José Antô-
nio. 
 No sábado, 25, a equipe será 
formada por Antônio Valdivino e Ronal-
do. Todos eles estarão em plena disposi-
ção para recepcionar os presentes e sanar 
eventuais dúvidas sobre o uso e espaço 
do complexo esportivo, além disso estão 
aptos a esclarecer assuntos relacionados 
a sindicalização e movimento sindical.

Recesso
Campeonato volta no dia 1º de novembro
 No próximo domingo (26) 
os eleitores de todo o país vol-
tarão às urnas para escolherem 
o  presidente da República.  Em 
Goiás, assim como em 13 estados 
mais o Distrito federal, a popula-
ção terá de escolher também seus 
governadores. Tendo em vista o 
pleito eleitoral, o Campeonato dos 
Bancários Nove Soçaite entra em 
recesso para que os participantes 
possam exercer seu direito à cida-
dania.
 A nona rodada da com-

petição será disputada no dia 1º 
de novembro quando o atual lí-
der, Bradesco T9 joga contra o 
Bradesco Campinas às 8h20min. 
Santander e Mercantil têm dispu-
tada direta pela segunda coloca-
ção, já que as duas equipes pos-
suem dois pontos de diferença e 
o Mercantil está na frente. O jogo 
será as 10h. Fechando a nona 
rodada tem Bradesco Ribeirinho 
contra Barcelona.
Resultados da rodada anterior 
 Placares apertados marca-



ram a oitava rodada. O Santander  
venceu o Bradesco Ribeirinho por 
3 a 2. Com o mesmo placar o Bra-
desco T9 chegou a liderança ao 
vencer o Mercantil. O Barcelona  
obteve a vitória mais expressiva 
da rodada ao vencer o Bradesco 
Campinas  por 4 a 2.
Suspensões
 De acordo com o depar-
tamento de esporte do Clube dos 
Bancários sete jogadores cum-
prem duas rodadas de suspen-
são. Destes, seis são da equipe 
do Bradesco T9 e um do Mercan-
til. As penalidades foram aplica-
das após dois jogadores, um de 
cada equipe, se envolverem em 
uma agressão. 
 Os outros atletas intervie-
ram com agressões verbais ao 
jogador adversário e ao árbitro da 

partida que expulsou os jogadores 
envolvidos. Segundo a coordena-
ção do campeonato todos eles es-
tão punidos e estão fora da nona 
e décima rodadas.
 A diretoria de esporte do 
SEEB-GO relembra aos atletas 

sobre o real objetivo da competi-
ção que é a interação entre a fa-
mília bancária. Cabe salientar que 
para as crianças os adultos são 
modelos de comportamento,  uma 
referência fundamental para sua 
formação. Dê bons exemplos, e 
zele para que prevaleça o  espírito 
de união.Copa Ovel

 Devido o feriado desta 
sexta-feira, 24, (aniversário de 
Goiânia) e o segundo turno das 
eleições 2014, a Copa Ovel de 
Escolinhas não terá agenda de 
jogos neste final de semana. Até 
o fechamento desta edição a or-
ganização não havia divulgado os 
próximos jogos.
Resultados da rodada anterior
 A equipe da Escolinha de 
Futebol do Clube dos Bancários 
(AESESB) saiu invicta dos quatro 
jogos realizados na final de sema-
na anterior. A categoria nascidos 
em 1998 goleou o Atlético Recan-
to por 5 a 0 além do belo espe-
táculo com passes precisos e lin-
dos gols. A categoria nascidos em 
2000 não fez diferente, em partida 
sem muitos erros a equipe venceu 

o Atlético Recanto por 3 a 0. 
 As categorias nascidos 
em 2002 e 2004 jogaram contra o 
Atlético Dergo. E venceu as duas 
partidas com direito a goleada. A 
categoria 02 venceu com placar 
expressivo de 4 a 0. A categoria 
2004 também saiu vitoriosa ao 
enfrentar o Atlético Dergo o placar 
final foi 1 a 0.

Feriado 
Sexta-feira tem música ao 

vivo no clube
 

  
  
  
  
  
  
 Como de costume a dire-
ção do Clube dos Bancários leva 
aos seus freqüentadores atra-
ções musicais, um entretenimen-
to a mais aos presentes no com-
plexo esportivo. 
 Nesta sexta-feira, 24, fe-
riado em comemoração ao ani-
versário de Goiânia, a banda 
Nossa Pegada se apresenta en-
toando sucessos consagrados e 
os lançamentos do pagode, axé e 
samba.   Com reper-
tório vasto de músicas dançantes 
e alegres, o grupo musical afirma 
que irá fazer do feriado um dia 
especial. Não perca a oportunida-
de de se divertir. Venha com sua 
família passar o feriado no Clube 
dos Bancários, aqui a diversão é 
garantida!

Atletismo
Representante do Sindicato conquista segunda colocação
 Joeilton Gonçalves, mara-
tonista representante do Sindicato 
dos Bancários no Estado de Goi-
ás, conquistou a segunda posição 
na categoria 45 a 49 anos na Meia 
Maratona de Goiânia. 
 A corrida de 10km foi rea-
lizada no dia 19 de outubro com 
saída e chega do Shopping Flam-
boyant.


