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Campeonato Bancário Sete Soçaite

Times disputam a 4ª rodada neste sábado, 09
 S a n t a n d e r 
versus Bradesco Ta-
mandaré e Santander 
Centro Sul contra Bra-
desco T9 abrem a 4ª 
rodada neste sábado, 
09. As partidas simul-
tâneas acontecem às 
8h45min. A equipe 
do Bradesco Bandei-
rantes joga contra o 
time do Itaú no cam-
po 1 às 10h15min, no 
mesmo horário jogam 
Bradesco Ribeirinho 
e Mercantil no campo 
2. 
 O BCN que lidera o cam-
peonato com 6 pontos, folga 
neste rodada e volta a jogar no 
dia 16 contra o Bradesco Ribei-
rinho.

Resultados da 3ª rodada
 
 Os times do banco Bra-
desco se destacaram na 3ª ro-
dada. Todas as quatro equipes 
que levam o nome do banco 
venceram. O Bradesco Ribeiri-
nho goleou o Itaú por 6 a 4, o 
mesmo placar foi aplicado pelo 
Bradesco T9 contra o Mercan-
til. 
 O Bradesco Bandeirante 
enfrentou o Santander Centro 
Sul e venceu com o placar fol-
gado de 5 a 3. Com a equipe do 
Bradesco Tamandaré não foi 
diferente, o time levou a melhor 
contra o BCN vencendo com o 
placar final de 5 a 3.

AESESB

 A Escolinha de Fute-
bol do Clube dos Bancários 
(ASESB),  enfrentou o Corin-
thians na quinta-feira, 07. As 
escolhinhas se enfrentaram nas 

categorias nascidos em 1997 e 
1999. Em uma partida disputa-
díssima, a categoria 99 empa-
tou em 3 a 3. Na categoria 97 a 
equipe do Clube dos Bancários 
levou a melhor vencendo o ad-
versário por 3 a 2.

Foto arquivo

Aberta inscrições para o curso CPA10
 
 O Sindicato está recebendo inscrições para o curso pre-
paratório CPA-10, que será realizado nos dias 06, 13 e  20 de 
abril (sábados),  das 08h30min às12h e das 13 às 17h30min, 
totalizando carga horária de 24 horas. O curso será ministrado 
pelo Professor Brito no  Instituto  Nacional de Cursos - INCUR-
SOS (Rua R-6 nº 85, Setor Oeste, em Goiânia/GO). 
 O valor do investimento para associados é de R$ 240,00  
e não sócios o custo será de R$ 400,00,  podendo ser divididos 
em três vezes (entrada + dois). As matrículas devem ser efetiva-
das junto a Secretaria do Sindicato e o prazo vai até o preenchi-
mento do número de vagas, que é limitado. Basta preencher a 
ficha de inscrição, assiná-la e devolvê-la na tesouraria do Sindi-
cato. Mais informações pelo fone 62 3216-6522.



Clube

Show ‘Gracione e teclados’
 Atendendo a pedidos dos 
freqüentadores, o show ‘Graucione e 
teclados’ volta a ser apresentado no 
Clube dos Bancários. A apresentação 
será neste domingo a partir das 12h.  

 Graucione apresenta um 
espetáculo eclético, passando pelo 
forró, MPB, pagode e samba. Venha 
conferir e traga sua família para curtir 
o domingo no Clube dos Bancários.

Diretores de Plantão
 Eurípides, Enio, Marcélio e 
José Martins Junior formam a equipe 
de plantonistas deste final de sema-
na, (sábado, 09, e domingo, 10). 
 Todos eles estarão em ple-
na disposição para interagir com os 
presentes afim de esclarecer eventu-
ais dúvidas sobre o uso e espaço do 
complexo esportivo além de assun-
tos relacionado a sindicalização.

 Nesta quarta-
feira (06), Brasília vi-
veu um dia histórico. 
Em ação conjunta por 
pautas unitárias está 
acontecendo a 7ª Mar-
cha das Centrais sin-
dicais e Movimentos 
Sociais. A manifesta-
ção que reuniu, apro-
ximadamente, 50 mil 
pessoas, é fruto de ini-
ciativas populares em 
prol do crescimento do 
Brasil, pelo fortaleci-
mento do trabalho e por geração 
de renda.
 Milhares de militantes da 
União Geral dos Trabalhadores 
(UGT), de diversos sindicatos 
brasileiros se reuniram com ma-
nifestantes da CUT, CGTB, Nova 
Central, CTB e Força Sindical, 
assim como representantes de 
movimentos sociais ligados a mu-
lheres, estudantes, camponeses, 
negros, entre outros.
 A marcha, que ficou dois 
anos sem acontecer, tem como 
reivindicação primordial a retoma-
da do diálogo entre as centrais sin-
dicais e movimentos sociais com o 
governo Dilma Rousseff, visando 
negociar as bandeiras de luta da 
classe trabalhadora.
 Segundo Ricardo Patah, 

Brasília se curva a maior marcha de trabalhado-
res da história brasileira

presidente da UGT, este é um ato 
que mostra a energia e o compro-
metimento das centrais e dos mo-
vimentos sociais para com a clas-
se trabalhadora brasileira. “2013 
é o ano da classe trabalhadora e 
é nesse período que conseguire-
mos conquistar os avanços espe-
rados para que o Brasil continue 
no caminho do crescimento”, dis-
cursou.
 O conjunto das centrais 
teve uma audiência com a presi-
denta da República, Dilma Rous-
seff, em que foi entregue a pauta 
de reivindicação da classe traba-
lhadora. O mesmo documento foi 
entregue para os presidentes do 
Supremo Tribunal Federal, Câma-
ra dos Deputados, e Senado Fe-
deral, Joaquim Barbosa, Henrique 

Alves e Renan Calheiros, respec-
tivamente.

Mulheres
 Diversos movimentos de 
mulheres compareceram ao ato 
que antecede as comemorações 
do Dia Internacional das Mulhe-
res. Sem a força feminina o Brasil 
não estaria no patamar de desen-
volvimento que se encontra hoje. 
Salientou Ricardo Patah.
Fonte: UGt


