
Goiânia, 29 de maio de 2013

Equipes disputam última rodada da 
fase semifinal

 A última rodada da fase semifinal 
será disputada nesta quinta-feira, 30, 
e no sábado, 1º.  A rodada que defini-
rá os finalistas será aberta com o clás-
sico entre o banco Bradesco, quando 
a equipe do Bradesco Tamandaré 
entrará em campo para enfrentar o 
Bradesco T9 às 9h30min desta quin-
ta-feira, 30. Santander e BCN jogam 
no sábado, 1º, às 8h40min.
 O BCN continua na liderança 
com seis pontos após vencer o Bra-
desco Tamandaré por 6 a 2. A equipe 
tem o ataque mais positivo da com-
petição com 61 gols, a defesa menos 
vazada com 26 gols sofridos, obten-
do um saldo positivo de 35 gols. Já o 
Bradesco T9 chegou aos três pontos 
ao vencer o Santander por 4 a 3 e 
ocupa a segunda posição na tabela. 
O time tem o artilheiro da competi-
ção, Tafael, que marcou 22 vezes.
 A grande final do Campeona-

to Bancário Sete Soçaite 
2013 será disputada no 
sábado, 8, no Clube dos 
Bancários, localizado na 
Avenida Planície, Con-
junto Itatiaia em Goiânia.

AESESB 

 As categorias 
nascidos em 2002, 2000 
e 1998 enfrentam nesta 
quinta-feira, 30, a escoli-
nha do Vasco SESI pela Copa Cidade 
de Goiânia. Os jogos serão disputa-
dos no Ct. do Vasco SESI a partir das 
8h.

Copa Ovel 

 A Escolinha de Futebol do 
Clube dos Bancários (AESESB) dis-
puta as oitavas de final da Copa Ovel 

nos dias 7 e 8 de junho. A categoria 
nascidos em 1997 enfrenta o Kaikan 
no dia sete às 14h no Ct. Kaikan. No 
dia 8 a categoria 2000 joga contra a 
equipe do Cabo Verde às 9h do Ct. 
Gramado e a categoria nascidos em 
1999 pega o Goiás às 10h no Ct. Par-
que Anhanguera.

Show ao vivo no Clube dos Bancários

 A Banda de K se apresenta neste domingo, 1º de junho, no Clube dos 
Bancários a partir das 12h. O grupo musical que já é conhecido dos freqüen-
tadores do clube promete animar a galera entoando sucesso consagrados do 
samba, pagode, axé dentre outros gêneros musicais. Venha se divertir no Clu-
be dos Bancários e traga sua família!

Diretores de Plantão

 Eurípedes, Enio, 
Marcelio, José Martins Ju-
nior formam a equipe de 
plantonistas deste feriado 
de quinta-feira, 30 (Corpus 
Christi). Álvaro, Giorlando, 
José Antônio e Ondas são 
os diretores que formaram 
a equipe do final de semana 
(sábado, 31 e domingo 1º).
 Todos eles estarão 
em plena disposição dos 
presentes afim de sanar 
eventuais dúvidas sobre 
ouso e espaço do complexo 
esportivo.



Santander
Sindicato repudia metas e cobranças abusivas 

 O Banco 
Santander vem 
cobrando exa-
g e r a d a m e n -
te dos seus 
e m p r e g a d o s 
o cumprimen-
to de metas a 
qualquer custo, 
gerando um cli-
ma de descon-
tentamento e 
incertezas nas 
agências da 
instituição.
 A pres-
são psicológica 
tem sido um 
dos principais 
fatores que acometem os tra-
balhadores de doenças ocu-
pacionais, como a LER/DORT, 
depressão, síndrome do pânico 
dentre outras. Com o desenca-
deamento de cobranças abu-
sivas, o banco deixa claro que 
visa apenas o lucro, sem qual-
quer preocupação com a saúde 
dos bancários.
 No caso específico da 
campanha sobre venda de se-
guros, por exemplo, o banco 
chegou a comunicar aos ge-
rentes gerais numa quinta-feira 
à noite que, se a meta não fos-

se atingida até o dia seguinte, 
na segunda-feira o gestor seria 
substituído. “Se não fizer ama-
nhã, eu assumo a sua equipe 
na 2ª feira.”, sentencia o docu-
mento.
 Outra irregularidade pra-
ticada pelo Santander é a divul-
gação de ranking de produção, 
utilizado para pressionar os 
subordinados, artimanha esta 
proibida pela Convenção Co-
letiva de Trabalho da categoria 
bancária.
 Caso o desrespeito e 
as cobranças abusivas conti-

nuem, a nossa entidade sindi-
cal vai adotar todas as medidas 
necessárias visando restabele-
cer a paz social no banco, tais 
como ações judiciais, represen-
tação junto ao Ministério Públi-
co do Trabalho, fechamento da 
rede de agências dentre outras.
 “O Sindicato espera que 
o Santander reveja suas posi-
ções, pois deveria buscar me-
lhores resultados com a valo-
rização dos seus empregados 
e não com ferro e fogo”, afirma 
Sergio Luiz da Costa, presiden-
te do Sindicato dos Bancários 
de Goiás.


