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Campeonato Bancário Sete Soçaite 2013

Primeira rodada será disputada no dia 2 
de fevereiro
 A disputa pelo título de 
campeão bancário de futebol 
2013 terá início no próximo dia 
2 (sábado). A primeira rodada 
que seria disputada neste sá-
bado, 26, foi adiada por proble-
mas técnicos. Nove times par-
ticiparam do torneio, são eles 
Bradesco T-9, BCN, Bradesco 
Ribeirinho, Itaú, Santander, 
Santander Centro Sul, Brades-
co Bandeirantes, Mercantil e 
Bradesco Tamandaré.
 Dando o ponta pé inicial 
na competição no dia 2, tem 
Bradesco T-9 versus Santander 
que é o atual campeão, a parti-
da será disputada no campo 1 
às 9h15min. Também no mes-
mo horário tem o clássico entre 
os times do banco Bradesco no 
campo 2, onde o Bradesco Ri-

beirinho joga contra o Bradesco 
Bandeirante.
 Às 10h15min a equipe 
do BCN enfrenta o time do San-
tander Centro Sul no campo 1. 

E no campo 2 tem Itaú versus 
Mercantil. O Bradesco Taman-
daré não joga nesta rodada, 
por tanto só vai estrear no dia 
16, contra o Bradesco Bandei-
rante.

Foto arquivo

 Os treinamentos exten-
sivos seguem visando o prepa-
ramento dos atletas mirim para 
as competições. Dentre elas a 
Copa Ovel que se inicia na se-
gunda quinzena do mês de fe-
vereiro. Cerca de 15 escolinhas 
participam da competição.
  A categoria Sub 18 da 
AESESB já está se preparando 
para o campeonato Goiano que 
começa em abril, segundo o 
treinador Kareca a preparação 
é essencial. “ É um competição 

Escolinha de Futebol do Clube dos Bancários

importante, concorri-
da e que exige mui-
to da parte física. 
Temos que chegar 
bem, com o time en-
trosado, com joga-
das já ensaiadas e a 
equipe unida.” 
 A Escolinha 
de Futebol do Clube 
dos Bancários conti-
nua com suas inscri-
ções abertas para a 
temporada 2013.
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Tradicional Carnaval dos Bancários
 O Sindicato realizará, 
como de costume o Carnaval 
dos Bancários nos dias 10 ( 
domingo)  e 12 (terça-feira)  de 
fevereiro no Clube do Sindica-
to, Conjunto Itatiaia em Goiâ-
nia. E no dia 17 tem a “ ressa-
ca de carnaval” que acontece 
no primeiro domingo após o 
feriado. O evento é uma forma 
de estender um pouco mais 
o carnaval. E é uma oportu-
nidade para aqueles que não 
puderam estar presente no 
feriado de se divertir. As festi-
vidades 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 percussão 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: Falta de clareza no novo plano de comissões traz incertezas aos 
bancários
 A Confederação Nacional dos 
Trabalhadores nas Empresas de Cré-
dito – CONTEC reuniu com o Banco 
do Brasil na última quarta-feira, 24, 
para tratar do novo plano de funções 
comissionadas que o BB presente im-
plantar na próxima semana.
 O banco continua com sua 
postura de não apresentar o plano 

completo e insiste em mostrar apenas 
algumas premissas. Desta forma a 
CONTEC recomenda cautelosa ava-
liação por cada funcionário antes da 
assinatura de qualquer opção, desta-
cando que a confederação pronuncia-
rá sobre o assunto após a apresenta-
ção completa do novo plano, prevista 
para dia 28 de janeiro.

 A CONTEC deixou registra-
dos protestos de indignação quanto à 
postura da empresa, que representa 
preocupação para o corpo funcional 
ocupante de funções comissionadas. 
Nova reunião será realizada na próxi-
ma segunda-feira, 28, quando o ban-
co deverá apresentar o plano comple-
to.

   Alega que os funcionários não terão prejuízo;
    Que implementará o novo plano na próxima semana;
    Que manterá funções com a jornada de 8 horas;
    Que está criando comissões com jornada de 6 horas, para adesão voluntária, a qualquer tempo, pelos funcionários que hoje exercem as fun-
ções que terão jornada reduzida para 6 horas;
    Que está alterando todo o quadro de funções e que as mesmas serão descritas, de forma que as funções com jornada de 8 horas serão diferen-
ciadas das funções com jornada de 6 horas;
    Que o banco migrará automaticamente os comissionados de 8 horas para as novas funções e que os ocupantes das funções que forem mantidas 
com jornada de 8 horas terão seis dias para dar o ‘de acordo’, sob pena de descomissionamento;
    Que as funções do plano antigo que vierem a ser transformadas em funções com jornada de 6 horas serão colocadas em extinção;
    Que haverá menor número de funções comissionadas com jornada de 8 horas;
    Que as atuais funções comissionadas com jornada de 8 horas que não forem transformadas em funções de 6 horas serão extintas;
    Que as funções gerenciais não serão impactadas;
    Que os funcionários ocupantes de funções comissionadas com jornada de 8 horas que optarem pelas funções comissionadas com jornada de 6 
horas terão redução do valor percebido, proporcional à redução de jornada;
    Que haverá um período de ajustes, em que algumas atividades serão realocadas;
    Que o passivo trabalhista referente à horas já trabalhadas poderá será tratado de forma extrajudicial nas bases onde houver Comissão de Con-
ciliação Prévia (CCP);
    Que o banco manterá uma central de atendimento interno para esclarecer dúvidas dos funcionários;
    A respeito da Ditec, o banco informou que ém haverá reestruturação, com um incremento de 230 novas funções comissionadas, sendo 150 de 
níveis gerenciais, criando oportunidades de ascensão.

As premissas do plano de funções comissionadas apresentadas pelo Banco foram:


