
Goiânia, 05 de janeiro de 2022 
 

Clube dos Bancários reabre nesta sexta-feira, 07 

Após quase dois anos fechado por causa da 
pandemia, o complexo esportivo volta com suas 
atividades normais. Seguindo a tradição o Clube 
dos Bancários funcionará também na sexta-feira 
durante o mês de janeiro, das 8h ás 17h. O espaço 
está preparado para receber a categoria bancária e 
seus familiares. Lembramos dos cuidados a serem 
tomados, pois ainda estamos em pandemia. O 
Sindicato dos Bancários e a direção do Clube dos 
Bancários apoiam a vacinação contra a Covid-19.  

“Estamos retomando as atividades atendendo 
a inúmeros pedidos. Depois de vários meses 
privados de aproveitar o lazer que o Clube nos 
proporciona, poderemos novamente frequentar este lindo espaço, mas sempre respeitando todas as 
medidas de segurança. Pedimos a todos que tomem cuidado, mantenham o distanciamento, usem 
máscaras em ambientes que a exigem”, disse o presidente do Sindicato dos Bancários, Sergio Luiz 
da Costa.  

 
Diretores de plantão 

O diretor do Sindicato dos Bancários, Gilmar Fernandes, estará de plantão no sábado, 08 
e no domingo, 09, recepcionando os presentes e informando sobre os devidos cuidados, além claro 
de sanar eventuais dúvidas sobre o uso e espaço do complexo esportivo. Venha curtir com sua família 
e amigos!  

Inscrições abertas para o Campeonato 

Bancário de Futebol Bancário Sete Soçaite 

2022  

O Campeonato Bancário de Futebol Sete Soçaite 2022 
está com as inscrições abertas para a competição até o dia 28 
de fevereiro. O início do campeonato tem data prevista para 
começar no dia 05 de março. As vagas são limitadas, por isso 
não perca a oportunidade, garanta já a vaga da sua equipe. 

Inscreva seu time o quanto antes acessando essa matéria em nosso site www.bancariosgo.org.br, 
imprima a ficha, preencha e nos envie pelo email sindicato@bancariosgo.org.br ou pessoalmente na 
sede do SEEB-Goiás. 

As equipes devem ser compostas de no mínimo 10 (dez) e no máximo 16 (dezesseis) atletas. Vale 
lembrar que a competição é exclusiva para bancários e sócios contribuintes, bem como seus 
dependentes legais de qualquer cidade do estado, que estejam com sua situação regularizada junto à 
Secretaria Geral do Sindicato. Cada equipe poderá inscrever 4 atletas não bancário ou sócio contribuinte 
dentre estes um atuará exclusivamente no gol. 

 


