
Goiânia, 19 de julho de 2013

SINDICATO dos BANCÁRIOS
ESTADO DE GOIÁS

AESESB fará amistoso neste sábado, 20
 Visando a preparação 
técnica e física para as com-
petições do segundo semestre 
deste ano, quando a Escolinha 
de Futebol do Clube dos Ban-
cários (AESESB), participará 
da 20ª Copa Cidade de Goiâ-
nia, 7ª Copa Ovel e Copa Goi-
ás Sub 15, a escolinha jogará 
neste sábado, 20, a partir das 
8h, amistoso contra o Vasco 
Sest Senat. 
 As duas escolinhas se 
enfrentam nas categorias nas-
cidos em 2004/2005, 2000, 
1999 e 1998. As partidas serão 
realizadas no Clube dos Ban-
cários, Conjunto Itatiaia - Goiâ-
nia. 
 A escolinha segue com 
matriculas abertas em vá-
rias categorias, os interessa-
dos devem entrar em contato 
pelo fone: (62) 3205 1727 ou 

84080578 (Professor Kareca).
Retrospectiva

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários, tem 
por tradição, chegar as finais 
das competições que participa, 
resultando em uma galeria de 
troféis e muitos títulos conquis-
tados em diversos campeona-

tos. No primeiro semestre des-
te ano, o grupo adicionou mais 
dois troféis à galeria. Desta vez 
os títulos de campeão foram-
pela Copa Cidade de Goiânia, 
e em dose dupla. A escolinha 
chegou a final com a categoria 
2000 e 2002 e ambas se con-
sagraram campeãs.

Jogos internos
 Objetivando a interação entre os co-
legas e o alto nível de competição, a equipe 
da AESESB está promovendo um torneio in-
terno entre os alunos na quadra poliesportiva 
do Clube dos Bancários. 
 Nesta sexta-feira jogam Itão e Goela 
de Galo às 14h, e às 14h50min tem Gama 
versus Sesb. Até o momento o Gama lidera a 
competição com 6 pontos, seguido pelo Itão 
com 5, também com 5 pontos está a equipe 
Sesb. 
 A artilharia da competição até o mo-
mento pertence a Guilherme Francisco (foto) 
da equipe do Itão.

CLUBE

Diretores de plantão

 A equipe de plantonis-
tas deste final de semana, 
(sábado, 20 e domingo, 21 ) 
será formada pelos diretores, 
Álvaro, Giorlando e Ondas. 
 Eles estarão em ple-
na disposição dos presentes 
afim de sanar eventuais dúvi-
das sobre o uso e espaço do 
complexo esportivo além de 
assuntos relacionados a sindi-
calização.
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Campanha salarial 2013
FENABAN marca dada para receber pauta

 Está marcada para o próximo dia 30 (quinta-feira) às 15h,  a entrega da pauta 
de reivindicações dos bancários 2013. A Federação Nacional dos Bancos (FENA-
BAN) receberá o documento da Comissão Executiva Bancária Nacional de Negocia-
ção na sede da entidade patronal em São Paulo - capital.

Confira, abaixo, as principais propostas dos bancários:

Reajuste Salarial:...........................................................................INPC + 5%
Recomposição do Poder Aquisitivo:...............................................Calendário retroativo a 1994
Piso nacional:.................................................................................Igual ou maior que o DIEESE
Adiantamento 13º:..........................................................................Até 28/03 de cada ano
Salário do substituto:.....................................................................Salário igual ao do titular menos 
vantagens pessoais
Adicional por tempo de serviço:.....................................................R$ 28,00
Horas extraordinárias:....................................................................Adicional de 100%
Trabalho noturno:...........................................................................Acréscimo de 50%
Insalubridade e Periculosidade:.....................................................Pagamento de adicional
Gratificação de Função:.................................................................Superior a 70%
Gratificação de Caixa:....................................................................Mínimo de R$ 1.430,00
Compensador de Cheques:...........................................................Gratificação de R$ 119,00
Salário-Refeição:............................................................................R$ 680,00 mensais
Cesta-Alimentação:........................................................................R$ 680,00 mensais
13º Salário-Refeição:.....................................................................R$ 680,00 até 30/nov
13º Cesta-Alimentação:..................................................................R$ 680,00 até 30/Nov
Auxílio Creche/Auxílio Babá:.........................................................R$ 680,00 mensais p/filho com até 
71 meses
Filhos e dependentes portadores de deficiência e incapazes: ......R$ 680,00 sem limite de idade
Auxílio Funeral:...............................................................................Equivalente a 2 remunerações
Deslocamento noturno:.................................................................Ajuda de R$ 73,34 (reajustado 
pelo INPC + 5%)
Vale-Transporte:.............................................................................Antecipadamente até 5º dia útil 
do mês ou Auxílio Locomoção no valor de R$ 300,00 por mês
Ausências legais:...........................................................................Diversas previsões
Estabilidade:..................................................................................Diversas previsões
FGTS: ............................................................................................Opção retroativa
Indenização por morte ou incapacidade:.......................................R$ 250 mil
Segurança bancária:......................................................................Procedimentos especiais por par-
te do banco
Descanso:......................................................................................Intervalo a cada 50 minutos para 
funções especificadas
Liberdade sindical:..........................................................................Frequencia livre dos dirigentes
Sindicalização:................................................................................Garantida a realização de cam-
panhas
Saúde no trabalho:.........................................................................Diversas ações preventivas


