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SINDICATO dos BANCÁRIOS
ESTADO DE GOIÁS

Segunda rodada será disputada neste sábado, 17

 Bradesco T9 e Brades-
co Bandeirante dão o pontapé 
inicial da segunda rodada do 
Campeonato Bancário de Fu-
tebol Nove Soçaite. As duas 
equipes jogam neste sábado, 
17, às 8h30min. 
 O segundo jogo desta 
rodada será disputado entre 
Bradesco Ribeirinho e Mercan-
til às 10h, e as 11h20min tem  
Santander versus BCN. O Bra-
desco Mix folga neste sábado e 
volta a jogar no dia 24.
 A primeira rodada da 
competição começou com go-
leada do Santander sobre o  
Bradesco Mix, quando a equi-
pe venceu por 6 a 2 e lidera o 
campeonato. No segundo jogo 
da primeira rodada o BCN en-
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frentou o Bradesco Bandeiran-
te e perdeu de virada com o 
placar final de 2 a 1. Fechando 

a rodada teve Bradesco T9 e 
Bradesco Ribeirinho que termi-
nou em empate de 5 a 5.

Som ao vivo
 A animação deste do-
mingo, 18, estará por conta do 
show “Gracione 
e teclado” que 
começa às 12h. 
Com o repertó-
rio eclético indo 
do forró, MPB 
ao samba, faz 
da apresenta-
ção um espe-
táculo completo 
atraindo sem-
pre um numero 
expressivo de 
público. Venha se divertir no 

Clube dos Bancários e confira 
mais esta atração.

Diretores de Plantão

 A equipe de plan-
tonistas deste final de 
semana (sábado, 17, e 
domingo, 18) será forma-
da pelos diretores Gilmar 
Fernandes e Nilso Vieira . 
 Eles estarão a dis-
posição dos presentes 
afim de sanar eventuais 
dúvidas sobre o uso e 
espaço do complexo es-
portivo, além de assuntos 
relacionados a sindicali-
zação.



Escolinha de Futebol do Clube dos Bancários
 A AESESB segue foca-
da na preparação para as com-
petições do segundo semestre 
deste ano. Neste sábado, 17,  
jogam contra o Vila Nova a par-
tir das 14h no Clube dos Ban-
cários. 
 As duas escolinhas jo-
gam nas categorias 1997,1999, 
2003, 2005 e 2000. No domin-
go a equipe enfrenta o Atlético 
Pit nas categorias 2002, 1999 
e 1998 também no Clube dos 
Bancários a partir das 8h.
 A escolinha realizou na 
sexta-feira, 9, amistoso contra 
o Corinthians. As duas escoli-
nhas se enfrentaram nas ca-
tegorias nascidos em 1997 e 
1999. No primeiro confronto, 

cat. 97, a partida terminou em-
patada em 0 a 0, já na cat. 99 

a AESESB levou a melhor ven-
cendo por 1 a 0.
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Segunda rodada de negociação

CBNN/Contec e Fenaban realizam reunião nesta segunda-feira, 19

 A segunda rodada de 
negociação entre a Comissão 
Executiva Bancária Nacional de 
Negociação (CBNN/ Contec) e 
a Federação Nacional dos Ban-
cos (Fenaban) está marcada 
para o dia 19, (segunda-feira) 
às 14h30min. O encontro será 
realizado no Hotel Maksoud 
Plaza em São Paulo, onde será 
discutido temas como abono 
de faltas e serviços, emprego, 
benefícios, condições de traba-
lho dentre outros.
 No último dia 12 foi reali-
zada a primeira reunião quando 
foi tratado o tema saúde e con-
dições de trabalho, porém não 
houve avanços. Entre os itens 
debatidos, tratou-se do custeio 
de vacinas preventivas e exa-
mes periódicos de maior com-
plexidade para os bancários. 
Os bancários reivindicaram a 
fixação de cartazes informando 

local, data e horário da vacina-
ção, para que todos possam 
se programar e se prevenirem 
contra a doença. 
 A Fenaban não concor-
da em incluir esta cláusula na 
Convenção Coletiva, pois en-
tende que esta é uma questão 
a ser tratada com cada empre-

sa, pois alguns bancos já apli-
cam programas de prevenção. 
Os banqueiros foram além, 
afirmando que o cuidado com a 
saúde deve partir do funcioná-
rio, deixando claro que não se 
preocupam com a saúde dos 
trabalhadores. 

Membros da CBNN/Contec e Fenaban discutem tema “saúde e condições de trabalho” na 
primeira reunião de negocições da campanha salarial 2013


