
Goiânia, 18 de julho de 2014

Expediente de sexta-feira a domingo

Venha se divertir com sua família no Clube dos 
Bancários

Diretores de Plantão
 
 A equipe de plantonistas 
que estará a disposição dos pre-
sentes no Clube dos Bancários 
neste final de semana (sexta-
-feira, 18, sábado, 19 e domingo, 
20) será formada pelos diretores 
Bandeira e Célio. 
 Além da receptividade 
aos público eles estarão dispo-
níveis caso aja dúvidas sobre o 
uso e espaço do complexo es-
portivo. Também estão aptos a 
esclarecer assuntos relaciona-
dos ao movimento sindical, sindi-
calização e a campanha salarial 
2014.

 Com a temporada de fé-
rias o Clube dos Bancários, como 
de costume, tem seu expediente 
de sexta-feira a domingo duran-
te todo o mês de julho, visando 
atender os associados e seus de-
pendentes em gozo de férias do 
trabalho ou escolares. O funciona-
mento extraordinário termina na 
próxima sexta-feira, 25.
 O Clube dos Bancários é 
referência em diversão da capi-
tal. Conta com parque aquático 
infantil, onde as crianças podem 
se divertir nos brinquedos aquáti-
cos e claro se refrescarem. Para 
os adultos, o complexo esporti-
vo conta com toboágua, piscinas 
(sendo uma semi-olímpica) e am-
pla área para bronzeamentos e 
bar exclusivo para a área. Os que 
preferem a prática de esportes o 
Clube oferece quadras poliesporti-
vas, campos de futebol gramados 
(oficial e soçaites) e salão de jo-
gos.
 Para aqueles que procu-

ram tranqüilidade para relaxar em 
contato com a natureza, podem 
contar com um lindo e organiza-
do bosque. Além de ser um lugar 
aconchegante o usuário conta 
com toda estrutura como chur-
rasqueiras coletivas e individuais, 
mesas, cadeiras, cozinha etc. O 
Clube conta também com bar e 
restaurante que possui cardápio 
variado. Para os que não abrem 
mão da tradicional “cervejinha” de 
final de semana, o bar oferece a 
mais gelada da capital. Lembran-
do que se beber não dirija.
 Cada associado pode 

adentrar ao clube com até dois 
convidados por dia sem a cobran-
ça pelos ingressos. O valor da en-
trada no complexo esportivo é de 
R$ 15,00 para acesso às piscinas, 
campos de futebol, quadra polies-
portiva e bosque. O passaporte no 
valor de R$ 20,00 dará acesso a 
todos os ambientes do clube, in-
clusive saunas.
            Venha para o Clube dos 
Bancários, aqui a diversão é ga-
rantida para você e sua família!



Sindicato participa de seminário sobre novas tecnologias

 Ocorreu nesta quinta-
-feira, 17, em São Paulo, um 
seminário entre dirigentes sin-
dicais de todo o país e a Fena-
ban quando foram debatidos 
temas relacionados a novas 
tecnologias e o impacto no em-
prego e no atendimento bancá-
rio. 
 Foram discutidos as mu-
danças tecnológicas em anda-
mento no setor financeiro, es-
pecialmente a implantação dos 
meios eletrônicos de pagamen-
to e a regulamentação do mobi-
le banking no Brasil, já vigente 
em países como África do Sul, 
Quênia, Filipinas e Japão.

Investimentos em tecnologia
 De acordo com a Pes-
quisa de Tecnologia Bancária 
da Febraban, as transações 
bancárias via mobile cresce-
ram 270% entre 2009 e 2013, 
enquanto as transações rea-
lizadas nas agências e ATM 
aumentaram apenas 1% e 6%, 
respectivamente. Nem mes-

mo as operações via internet 
banking cresceram tanto, su-
bindo 23% no período.
 No debate, os repre-
sentantes dos trabalhadores 
buscam questionar a quem o 
novo modelo beneficia. Foram 
debatidos as implicações das 
novas tecnologias no emprego 
da categoria e no atendimento 
bancário. Em 2013, os bancos 
figuraram como os maiores 
compradores de tecnologia do 

país, com gas-
tos de R$ 20,6 
bilhões em TI. 
Porém, em ne-
nhum momento 
os trabalhadores 
ou as entidades 
de defesa dos 
direitos dos con-
sumidores foram 
ouvidos.

 O crescimento das tran-
sações com mobile, apesar 
de expressivo, ainda é basi-
camente realizado sem movi-
mentação financeira, ou seja, 
mais voltado para consultas, o 
que demonstra que os próprios 
clientes ainda não confiam ple-
namente no novo sistema.

Corte de empregos
 Enquanto investem na 
tecnologia, os bancos privados 
continuam reduzindo o empre-
go. De março de 2011 a março 
de 2014, cinco dos seis maio-
res bancos, com exceção da 
CAIXA, fecharam 34.466 pos-
tos de trabalho, com o objetivo 
claro de diminuir a folha de pa-
gamento.


