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Novo bar garante 
mais conforto e qua-
lidade aos bancários

Nos últimos três anos, o 
Clube de Campo dos Ban-
cários passou por reformas 
para atender exigências le-
gais e também para garan-
tir mais conforto aos usu-
ários. Uma das mudanças 
que benefi ciou os usuários 
do clube foi a construção 
do novo bar, instalado fora 
do salão de festa. 

A medida possibilita o uso 
do bar e do salão simul-
taneamente por eventos 
distintos, garantindo mais 
comodidade para quem for 
utilizar esses espaços. A 

nova unidade foi inaugu-
rada em outubro de 2017.

O secretário de Esportes 
e Lazer do SEEB-CG, 
Jadir Fragas, explica que 
a construção do novo bar 
era uma demanda da ca-
tegoria para aumentar a 
disponibilidade do salão 
de festa. “Ganhamos um 
bar com melhor qualidade 
e também liberamos o sa-
lão, que agora não depen-
de da agenda esportiva e 
pode ser usado para outros 
eventos pelos bancários ou 
ser alugado”, esclarece.

Clube dos Bancários
Nesta segunda edição do resgate do trabalho dos últi-
mos anos do sindicato, estamos trazendo informações 
sobre o Clube de Campo dos bancários. Uma área com 
vinte e um mil metros quadrados, totalmente à disposi-
ção dos fi liados e seus familiares, mas que precisou pas-
sar por uma série de reformas e adequações.

As obras foram necessárias para conseguir o alvará de 
segurança contra incêndio, pânico e outros riscos por 
parte do Corpo de Bombeiros. Tudo para deixar o local 
acessível e com segurança para os frequentadores.

O clube também recebeu um novo bar, construído fora 
do salão de festa, o que proporciona mais comodidade e 
possibilidade de uso do bar e do salão simultaneamente 
por eventos distintos.

Neste informativo, também vamos tratar do incentivo 
ao esporte por parte do sindicato, com a realização de 
campeonatos e torneios de diversas modalidades espor-
tivas, além de parcerias que ampliam as possibilidades 
de participação nas atividades realizadas no Clube de 
Campo.

Edvaldo Barros – presidente do SEEBCG-MS
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Com as reformas realizadas no Clube de Campo, a atual 
diretoria garantiu a emissão do alvará de segurança con-
tra incêndio, pânico e outros riscos. O documento foi 
emitido pelo Corpo de Bombeiros, em agosto deste ano. 

O sindicato trabalhou durante três anos para atender as 
exigências legais de segurança e acessibilidade. Entre as 
adequações estão a remoção da guarita do portão princi-
pal, que impedia a passagem de veículos grandes, como o 
caminhão de auto bomba e salvamento dos Bombeiros.

Na quadra coberta, foram instaladas portas antipânico, as 
arquibancadas receberam degraus para acesso, barras an-
tiesmagamento e luzes de emergência. Foram instalados 
corrimões em todas as escadas do clube e extintores nos 
quiosques. 

A secretária de Patrimônio e Administração do SEEB-
-CG, Luciana Rodrigues, lembra ainda das reformas em 
toda a parte elétrica do clube de campo, na churrasqueira, 

Reforma regulariza e melhora estrutura 
do Clube de Campo dos Bancários

cozinha, sauna e ajustes na piscina, além do curso de bri-
gadista de incêndio que capacita os funcionários do local 
para casos de acidentes e situações de emergência.

“Todos os anos os funcionários fazem esse curso. Nós se-
guimos todas as normas, e agora temos um lugar mais 
seguro e adequado para os bancários. Nossa profi ssão é 
estressante e precisamos de um espaço bem estrutura-
do como o clube de campo para ter qualidade de vida”, 
acrescenta.

De acordo com o secretário de Esportes e Lazer do sin-
dicato, Jadir Fragas, mais do que atender uma exigência 
legal, a intenção da diretoria foi justamente proporcionar 
conforto e acessibilidade aos bancários. “Outra questão é 
que agora conseguimos alugar o clube para eventos, ge-
rando uma receita que ajuda na manutenção do local”. 
Dando continuidade as melhorias, serão instaladas lâm-
padas de LED nos campos de futebol até o fi nal do ano.

Com investimento do sindicato, Corpo de Bombeiros emite alvará 
para clube de campo
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Todos os anos, o sindicato 
realiza uma série de com-
petições que estimulam a 
interação entre os bancá-
rios e o incentivo à prática 
de esportes. Nos últimos 
anos, foram organizados 
eventos de futebol, futsal e 
vôlei de praia.

O Campeonato de Fute-
bol Society dos Bancários 
é uma das competições 
tradicionais que movi-
mentam a categoria, assim 
como a Copa de Futsal.

Com a intenção de diver-
sifi car as modalidades, o 
sindicato promoveu ainda, 
em 2017, o 1º Torneio de 
Vôlei de Areia dos Bancá-

Campeonatos e torneios promovem 
integração entre a categoria bancária

rios. “Essas competições 
são importantes para que o 
bancário pratique ativida-
des físicas. É um momen-
to de lazer e de integração 
entre todos os bancários 
independente de qual ins-
tituição ele pertença”, des-
tacou o presidente do SE-
EB-CG, Edvaldo Barros.

O Clube de Campo tam-
bém sediou grandes com-
petições esportivas, como 
o Mega Campeonato Es-
tadual de Jiu-Jitsu, um dos 
eventos mais importan-
tes do esporte em Mato 
Grosso do Sul, e a 1ª Copa 
Chelsea Brasil de Futsal, 
que teve a participação de 
300 atletas de 5 a 16 anos.

Projetos do sindicato facilitam acesso a diferentes 
atividades esportivas no clube de campo 

A atual diretoria desenvol-
ve diversos projetos para 
estimular a prática de es-
portes entre os bancários e 
seus familiares. Ao longo 
dos últimos três anos, no-
vas parcerias ampliaram as 
possibilidades de participa-
ção nas atividades realiza-
das no Clube de Campo.

“O nosso clube é um dos 
melhores da capital em 
termos de infraestrutura, 
e os bancários precisam 
aproveitar isso. Por isso, o 
sindicato busca oferecer di-
ferentes opções como nata-
ção, hidroginástica, futsal”, 
pontua o presidente do sin-
dicato, Edvaldo Barros.

Uma das novidades foi a 
parceria realizada com a 

Escola Chelsea Brasil, que 
oferece aulas de futebol e 
futsal para crianças e ado-
lescentes entre 5 e 18 anos. 
As turmas de futsal trei-
nam de terça a sexta-feira, 
das 17h30 às 19h30h, e as 
turmas de futebol, aos sába-
dos, das 8h30 às 11h30. O 
custo para não associados é 
de R$ 90,00/mensal. Já os 
associados e dependentes 
têm desconto de 50%, com 
mensalidade de R$ 45,00.

No Clube de Campo, o 
sindicato também oferece 
natação e hidroginástica 
para crianças e adultos. As 
aulas são todas as terças e 
quintas. Os horários da na-
tação são 15h30, 16h15 e 
17h45; e da hidroginástica 
são 7h15 e 17h. Associados 

do sindicato e dependen-
tes pagam R$ 40. Para não 
associados, o custo é de R$ 
80. Também são realizadas 
aulas de ginástica funcional 
nas quartas e sextas, às 19h. 
O custo para associados é 
de R$ 75 e R$ 150 para não 
associados. 

“São atividades que o ban-
cário pode levar a família 
junto como na escolinha 
ou hidroginástica. E isso é 
importante para diversifi -
car as modalidades, aten-
der um número maior de 
associados e promover um 
ambiente de convivência 
familiar e saudável”, expli-
ca o secretário de esportes 
e lazer do SEEB-CG, Jadir 
Fragas.


