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Campeonato Bancário Sete Soçaite chega a 5ª rodada
 Das noves rodadas que 
formam a primeira fase, quatro 
já foram disputadas. A lideran-
ça até o momento segue com 
o Bradesco T9, que se mantém 
invicto com 9 pontos e um jogo 
a menos que o 2º colocado Bra-
desco Tamandaré também com 
9 pontos, 3 vitórias e 1 derrota. 
 Neste sábado, 16, oito 
equipes disputam a 5ª rodada. 
Santander Centro Sul e Bra-
desco Ribeirinho abrem os jo-
gos às 8h45min e no mesmo 
horário tem Bradesco Taman-
daré contra Mercantil. 
 O líder da competição 
Bradesco T9 pega o BCN, e o 
Santander enfrenta a equipe 
do Bradesco Tamandaré às 
10h15min. Bradesco Bandei-
rantes folga neste final de se-
mana e volta a jogar no dia 23 
contra o Santander.
 Resultados da 4ª roda-

Foto arquivo

da
 Santander e Bradesco 
Tamandaré fizeram a partida 
mais equilibrada do sábado an-
terior, o que não atrapalhou na 
quantidade de gols na partida, 
foram 8 gols marcados no em-
pate em 4 a 4. 
 Na disputa entre Brades-
co Bandeirantes e Itaú também 

houve equilíbrio, mas o Brades-
co Bandeirantes levou a melhor 
vencendo por 2 a 1.
 A rodada teve também 
goleadas, a maior delas foi 
aplicada pelo Bradesco T9 na 
vitória por 10 a 4 sobre o San-
tander Centro Sul, e o Mercantil 
goleou o Bradesco Ribeirinho 
com o placar final de 5 a 3.  

Amistosos da AESESB
 A escolinha de futebol 
do Clube dos Bancários conti-
nua se preparando para a tem-
porada 2013. Neste sábado,16, 
a equipe da AESESB enfrenta 
o Sint. UFG a partir das 8hs. 
 As duas escolinhas 
disputam em três categorias, 
sendo elas nascidos em 2001, 
1999 e 1997. Os jogos serão 
realizados no Clube dos Ban-
cários, Conjunto Itatiaia em 
Goiânia apartir das 8hs.
 No domingo a escolinha 
irá enfrentar a equipe do Atléti-
co nas categorias nascidos em 
2002, 2000 e 1998

6ª COPA OVEL 
 A equipe da escolinha 
de futebol do Clube dos Ban-
cários estréia na competição 
no próximo dia 23, contra o 

time do Projeto Crescer nas 
categorias nascidos em 2000 e 
1999. No dia 24 é a vez da ca-
tegoria 2001 e 2002 entrar em 
campo contra o Corinthians.



CLUBE

Diretores de plantão
 Juarez, Giorlando, José An-
tônio, Ondas forma a equipe de plan-
tonistas deste final de semana (sába-
do, 16, e domingo, 17). 
 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 relacionados a sindicalização. 

Domingo Show
 O Grupo Dengo se apresenta 
neste domingo, 17, a partir das 12hs 
no Clube dos Bancários. Entoando 
sucesso do pagode, axé e samba, o 
grupo promete animar os presentes. 
Venha e conferir e traga sua família 
para curtir!  

Aberta inscrições para o curso CPA10
 
 O Sindicato está recebendo inscrições para o curso 
preparatório 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  Nacio-
nal de Cursos - INCURSOS (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 efetivadas junto a Secretaria do Sindicato e o 
prazo vai até o preenchimento do número de vagas, que é 
limitado. Basta preencher a ficha de inscrição, assiná-la e 
devolvê-la na tesouraria do Sindicato. Mais informações 
pelo fone 62 3216-6522.

ASSÉDIO MORAL

Sindicato combate prática criminosa
 O Sindicato dos Bancá-
rios de Goiás continua atento no 
combate ao assédio moral no 
meio bancário. Alguns gestores 
insistem nessa prática abusiva 
com resultados nefastos para o 
dia a dia do bancário, interferin-
do diretamente na sua saúde 
e trazendo sérios problemas 
como depressão, LER/DORT e 
outras doenças ocupacionais.
 Os atos mais comuns 
observados são a cobrança 
exagerada pelo atingimento de 
metas e tratamento desumano 
dispensado ao subordinado. A 
prática vem ocorrendo tanto por 
parte do gestor como de che-
fes intermediários assediando 
seus próprios companheiros. 
Nesse sentido, o Sindicato faz 
um apelo para que não entrem 
no jogo do banco de repassar 
as pressões que recebem aos 
demais bancários. 
 No seu monitoramento, 
o Sindicato dá especial aten-
ção às agências que recebem 
denúncia contra esse crime. 
 Sempre que necessário, o Sin-

dicato busca o diálogo, convo-
cando a pessoa denunciada 
para mostrar as consequências 
de seus atos. Não resolvendo, 
a entidade procura a adminis-
tração geral da instituição e o 
passo seguinte é a denúncia 

formal, por meio de represen-
tação ao Ministério Público e 
até medidas judiciais para que 
a pessoa assediadora respon-
da criminalmente e a empresa, 
civilmente.


