
Goiânia, 22 de junho de 2012
Goiânia, 18 de janeiro de 2013

Carnaval dos Bancários 2013

Clube realiza três dias de festividades

 O carnaval dos bancá-
rios será realizado nos dias 10 
(domingo) e 12 (terça-feira) de 
fevereiro no Clube do Sindicato 
(Conjunto Itatiaia, Goiânia). As 
festividades começam a partir 
das 12h30min. O carnaval já 
é tradição entre a categoria. A 
“folia” acontece todos os anos 
no salão de festa com muita 
música em um ambiente ale-
gre, seguro e familiar. 
 Este ano a animação 
musical será por conta do grupo 
Paquerê  que promete levantar 
o astral da galera entoando o 
bom e velho samba, pagode, 
axé e claro, as tradicionais mar-
chinhas de carnaval. O grupo 
conta com percussão comple-
ta, bateria, cavaquinho, contra-

baixo e muito talento para fa-
zer do Carnaval dos Bancários 
uma das festas mais animada 
de Goiânia.
            A entrada para as-
sociados e seus dependentes 
será gratuita e os convidados 
pagarão R$ 10,00. Lembrando 
que as dependências do clube 
como piscinas, campos de fute-
bol, sauna, quadra poliesporti-
va, enfim toda a estrutura esta-
rá a disposição dos presentes. 
 O Sindicato convida a 
categoria bancária, para fes-
tejar o carnaval na sua própria 
casa que o Clube dos Bancá-
rios. Não fique de fora venha 
pular o carnaval com sua famí-
lia.

Ressaca de carnaval
 
 Será realizado, como 
de costume, a “ressaca de 
carnaval”, a festa acontece 
no primeiro domingo após 
o feriado, dia 17. 
 O evento é uma for-
ma de estender um pouco 
mais o carnaval. E é uma 
oportunidade para aque-
les que não puderam estar 
presente no feriado de se 
divertir. 
 Neste dia a anima-
ção continua com a banda 
Paquerê.



Nove times participam do Campeonato Bancário 
Sete Soçaite 2013
 Bradesco Galác-
ticos, Santander, BCN, 
Santander Centro Sul, 
Bradesco Ribeirinho, 
Bradesco Bandeirantes, 
Itaú, Bradesco Tamanda-
ré e Mercantil, disputam 
o título de campeão ban-
cário de futebol 2013.
 A primeira rodada 
será disputada no dia 26 
(sábado), quando o time 
do Bradesco Galácticos 
irá enfrentar o atual cam-
peão do torneio,  San-
tander. A partida será 
disputada às 9h15min 
no campo 1. Também no mes-
mo horário tem o clássico entre 
equipes do banco Bradesco no 
campo 2, onde o Bradesco Ri-
beirinho joga contra o Bradesco 
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Bandeirantes.
 Às 10h15min a tradicio-
nal equipe do BCN, vice-cam-
peão de 2012, enfrenta o time 
do Santander Centro Sul no 

campo 2. Também às 10h15min 
tem Itaú versus Mercantil no 
campo 1. Os jogos serão dispu-
tados no Clube dos Bancários 
localizado no Conjunto Itatiaia 
em Goiânia. 

Clube

Diretores de plantão
 
 A equipe de plantonistas 
deste final de semana sábado, 
19,  e domingo, 20, será formada 
pelos diretores Juarez, Alcides e 
Neto. Eles estarão em plena dispo-
sição dos presentes para esclare-
cer eventuais dúvidas sobre o uso 
e espaço do complexo esportivo 
além de assuntos relacionados a 
sindicalização.

AESESB
 
 A Escolinha de Futebol de 
Clube dos Bancários continuam 
com matrículas abertas. A inscri-
ção é no valor de R$ 10,00  e a 
mensalidade é de R$ 40,00 para 
associados e R$ 50,00 para não 
sindicalizados. As aulas são de 
segunda a sexta-feira das 8 às 10 
horas e das 14 às 18h.

 Um empregado do Banco 
Itaú que sofreu acidente quando 
estava indo a uma reunião de 
trabalho acompanhando seu su-
perior hierárquico, que conduzia 
o carro, receberá R$150 mil por 
danos morais e materiais.  
 A culpa do motorista do 
veículo foi constatada por perí-
cia técnica, cujo laudo atestou a 
incompatibilidade da velocidade 
desenvolvida com a seguran-
ça dos ocupantes do carro de 
passeio, considerando que no 
momento do acidente a pista de 
rolamento apresentava-se escor-
regadia.
 O recurso de revista do 
Itaú contra a decisão do Tribunal 
Regional do Trabalho da 9º Re-
gião (PR) chegou ao Tribunal Su-
perior do Trabalho e foi analisa-
do em 12 de dezembro de 2012 

pelo ministro Fernando Eizo Ono 
(foto), integrante da Quarta Tur-
ma, que não conheceu do apelo 
quanto ao tema reparação por 
danos morais e valor da indeniza-
ção. Para o relator do processo, 
não se configuraram as violações 
legais apontadas no recurso. 
 Por outro lado, os julga-
dos trazidos pelo Banco, com o 
objetivo de demonstrar a ocor-
rência de divergência entre jul-
gados, não foram considerados 
aptos seja em razão da origem, 
uma vez que emanados de Tur-
mas do TST, do Supremo Tribu-
nal Federal, Tribunal de Justiça 
e de Alçada Estadual, seja em 
razão da falta de identidade fá-
tica com a decisão paranaense 
(artigo 896, alíneas ‘a’, da CLT e 
Súmula nº 296 do TST).
Fonte: TST

Banco indenizará bancário por acidente causado 
pelo chefe


