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Campeonato Bancário Sete Soçaite 2013

Início da competição é adiado por problemas 
técnicos
 O pontapé inicial do 
Campeonato Bancário Sete 
Soçaite 2013 , foi adiado para 
o próximo dia 16 (sábado) 
,visando a prevenção de aci-
dentes com os atletas e a ma-
nutenção da qualidade dos gra-
mados dos campos de futebol 
que se encontram com o solo 
encharcado devido as ininter-
ruptas chuvas que tem caído 
em Goiânia deste o início do 
mês de janeiro. 
 Abrindo a primeira roda-
da no dia 16, tem Bradesco T-9 
versus Santander no campo 1 
às 9h15min. Também no mes-
mo horário acontece o clássico 
entre o Banco Bradesco, quan-
do o Bradesco Ribeirinho en-
frentará a equipe do Bradesco 
Bandeirante no campo 2.
 Às 10h15min o time do 
BCN joga contra a equipe do 
Santander Centro Sul no cam-
po 1 e no campo 2, ainda às 

10h15min tem Itaú versus Mer-
cantil. A equipe do Bradesco 
Tamandaré folga nesta rodada 
e estréia na competição no dia 
23 contra o time do  Bradesco 
Bandeirante. Ainda no dia 23 
tem Bradesco Ribeirinho ver-
sus BCN, Santander Centro Sul 
contra Itaú e Santander versus 
Mercantil. Jogos estes valendo 
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pela segunda rodada da com-
petição.
 Na edição 2012 do Cam-
peonato Bancário Sete Soçaite 
o time do Santander se consa-
grou campeão vencendo a final 
contra o BCN por 7 a 4. Foi a 
primeira vez que a equipe con-
quistou um título em torneios 
realizado pelo sindicato. 

Tradicional Carnaval dos Bancários

 O Sindicato realizará, 
como de costume o Carnaval dos 
Bancários nos dias 10 ( domingo)  

e 12 (terça-feira)  de fe-
vereiro no Clube do Sin-
dicato, Conjunto Itatiaia 
em Goiânia. E no dia 17 
tem a “ ressaca de car-
naval” que acontece no 
primeiro domingo após 
o feriado. O evento é 
uma forma de estender 
um pouco mais o car-

naval. E é uma oportunidade para 
aqueles que não puderam estar 
presente no feriado de se divertir. 

As festividades começam a partir 
das 12h30min.
 O carnaval do Clube dos 
Bancários já é tradição entre a ca-
tegoria. A “folia” acontece todos os 
anos no salão de festa com muita 
música em um ambiente alegre, 
seguro e familiar. Este ano a ani-
mação musical será por conta do 
grupo Paquerê  que promete le-
vantar o astral da galera entoan-
do o bom e velho samba, pagode, 
axé e claro as tradicionais marchi-



nhas de carnaval. 
 O grupo conta com percus-
são completa, bateria, cavaquinho, 
contra-baixo e muito talento para 
fazer do Carnaval dos Bancários 
uma das festas mais animadas de 
Goiânia.

            A entrada para associa-
dos e seus dependentes será gra-
tuita e os convidados pagarão R$ 
10,00. Lembrando que as depen-
dências do clube como piscinas, 
campos de futebol, sauna, quadra 
poliesportiva, bosque enfim toda a 

estrutura estará a disposição dos 
presentes. O Sindicato conclama 
a categoria bancária, para festejar 
o carnaval na sua própria casa que 
o Clube dos Bancários. Por tanto 
não fique de fora e venha pular o 
carnaval com sua família.

Banco do Brasil

Plenária discute plano de funções comissionadas
          O Sindicato dos Bancá-
rios de Goiás realizou na noite 
desta quinta-feira, 31, na AABB-
Goiânia, uma plenária (foto) com 
os companheiros do Banco do 
Brasil para intercâmbio de infor-
mações e orientações sobre a 
implantação, por parte do banco, 
do novo plano de funções comis-
sionadas. 
 Foi uma reunião muito 
proveitosa em que vários as-
pectos foram discutidos, desde 
o prazo exíguo para adesão até 
os procedimentos jurídicos ne-
cessários para coibir o banco de 
adotar medidas prejudiciais aos 
seus empregados.
 Na oportunidade foram 
mostradas situações prejudi-
ciais que vieram camufladas no 
novo plano, como por exemplo 
a incorporação da gratificação 
semestral que deixa de incidir 
sobre algumas verbas salariais, 
com prejuízos também refletidos 
no 13° salário, férias etc. para 
aqueles que migrarem para as 6 
horas. 
 A anunciada redução 
salarial de cerca de 16% para 
aqueles comissionados de 6 ho-
ras também é uma farsa. Na ver-
dade representa uma queda de 
mais de 50% no valor das gratifi-
cações.
Orientações
 A orientação do Sindicato 
é no sentido dos companheiros 
não terem nenhuma pressa para 
assinar documentos impostos 
pelo banco. No caso das Fun-
ções de Confiança (8h) o impor-

tante é deixar a assinatura para a 
última hora, pois até lá pode sair 
uma liminar judicial a qualquer 
momento suspendendo essa 
artimanha do Banco do Brasil. 
A Contec informou que ingres-
sará com ações judiciais nesta 
sexta-feira, 1, com pedido de 
antecipação de tutela, que caso 
tenha êxito beneficiará todos os 
empregados da instituição.
CCV
 Sobre a Comissão de 
Conciliação Voluntária (CCV) 
o Sindicato está avaliando as 
exigências do Banco do Brasil 
que norteiam a adesão. A deci-
são será tomada conjuntamente 
com os companheiros comis-
sionados. Vários pontos devem 
ser criteriosamente analisados 
e um deles é o impedimento da 
entidade sindical ingressar com 
reclamatórias por substituição 
processual. 
Mobilização e ações jurídicas

 O Sindicato vai continu-
ar visitando os colegas em seus 
postos de trabalho, mobilizando 
e conclamando os companhei-
ros a cobrarem seus direitos.  
O departamento jurídico está 
preparado e vai defender judi-
cialmente os empregados do BB, 
seja através de ações coletivas 
ou individuais. Mais informações 
pelos telefones 62 3216-6511, 
3216-6512 ou 9642-6032 (Alfre-
do). 

Diretores de plantão

 A equipe de plantonistas 
deste final de semana sábado, 2 
e domingo 3, será formada pe-
los diretores Giorlando, Àlvaro, 
Ondas e José Américo. Todos 
eles estarão a disposição para 
interagir com os presentes afim 
de esclarecer eventuais dúvidas 
sobre o uso e espaço do com-
plexo esportivo.


