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Campeonato Bancário de Futebol

Equipes disputam partidas decisivas
 Seis times disputam 
neste sábado, 22, três vagas 
para a segunda fase do Cam-
peonato Bancário de Futebol 
Sete Soçaite. A primeira partida 
acontece às 9h15min quando o 
BCN entrará  em campo para 
jogar contra o Itaú. Em segui-
da às 9h45min, o Santander 
pega o Itautec  e às 10h15min 
tem Bradesco T9 e Bradesco 
Garavelo. No caso de empate 
a partida será decidida nos pê-
naltis. O vencedor de cada jogo 
passa para a próxima fase da 
competição onde todas eles se 
enfrentaram em jogos de ida e 
volta. 
 Seguindo o regulamento 
da competição, o Mercantil já 
está classificado para a próxi-
ma fase após vitória na rodada 
anterior contra o Bradesco Ga-
ravelo por 3 a 1, que o garantiu 
chegar aos 14 pontos terminan-
do a primeira fase em primeiro 

lugar. Ainda na rodada anterior 
a equipe do Bradesco T9 ven-
ceu fácil o time do Itautec, mar-
AESESB: confira os resultados dos jogos anteriores 
Copa Ovel
  A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) jogou contra o Flamen-
go pela Copa Ovel. Na catego-
ria nascidos em 2002 a equipe 
do clube levou a melhor ven-
cendo por 3 a 2, já na categoria 
2004 o rubro negro venceu por 
2 a 1.
            A equipe da AESESB 

cando 14 gols na vitória por 14 
a 0.  BCN e Santander empata-
ram em 5 a 5.

Diretores de plantão
 Gilmar, Antônio Leite e 
Ariovaldo formam a equipe de 
plantonistas que estará pre-
sente no Clube dos Bancários 
neste final de semana (sába-
do, 22 e domingo, 23). 
 Eles estarão em plena 
disposição para tratarem de 
assuntos relacionados ao fun-
cionamento do Clube e sindi-
calizações.

realizou amistosos no último 
final de semana contra o Goi-
ânia Esporte Clube nas catego-
rias nascidos em 1997 e 2000. 
E ambas categorias venceram 
por 3 a 0. A categoria 2001 en-
frentou o Vila Nova e não fez 
feio, saindo vitoriosa com o pla-
car folgado de 4 a 0.
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Caixa
Agência de Rubiataba em péssimas condições 
de funcionamento
 Equipes do Sindicato es-
tão visitando os bancários lota-
dos nas agências do interior do 
estado, objetivando levar infor-
mações e receber demandas de 
interesse dos empregados das 
instituições financeiras.
         Em visita a agência da Cai-
xa Econômica Federal da cidade 
de Rubiataba(GO), verificou-se 
que a unidade continua com sua 
decepcionante condição física. 
O prédio não está adequado 
para funcionamento de estabele-
cimento bancário e a aparência 
da fachada nos remete a pensar 
de que não seja uma autêntica 
agência da CEF.
         Para se ter uma idéia da 
precariedade das instalações, 
há somente um banheiro para 
atender empregados, clientes e 
usuários, único para uso mas-
culino e feminino. E pior, a pia 
é instalada no próprio banheiro 
(foto). O tanque em cimento rús-
tico está funcionando como pia 
na copa, onde a contaminação 
pode ser iminente (foto).
         É de conhecimento de to-
dos que ambientes de trabalho 
inadequados são responsáveis 
pelo acometimento de doenças 
e constitui em flagrante desres-
peito aos empregados, clientes e 

usuários do sistema financeiro. É 
inadmissível que uma instituição 
como a Caixa Econômica Fede-
ral funcione em instalações tão 
precárias, manchando inclusive 
a própria imagem da instituição 
financeira.
         O Sindicato dos Bancá-
rios oficiou à SR Norte da Cai-
xa Econômica Federal sobre as 
más condições em que se en-
contra a agência de Rubiataba e 
cobrando providências urgentes 
no sentido de garantir melhores 
condições de trabalho aos em-
pregados e de atendimento aos 

clientes e usuários dessa con-
ceituada instituição financeira.


