
Goiânia, 01 de novembro de 2013

Futebol
Não haverá jogos neste sábado, 02
 A 6ª rodada do Campeo-
nato Bancário de Futebol Nove 
Soçaite não será disputada neste 
final de semana devido ao feriado 
de ‘finados’ que ocorre neste sá-
bado, 2, quando muitos vão visitar 
seus queridos que já se foram.
  Os times voltam a campo 
no dia 9/11, sábado, quando o 
Mercantil jogará contra o Santan-
der às 9h15min. No mesmo dia, 
às 10h20min, tem Bradesco T9 e 
Bradesco Bandeirante.
Resultados
 A quinta rodada foi mar-
cada pela goleada por 5 a 0 apli-
cada pelo Santander em cima do 
Bradesco T9. Ao contrário deste 
resultado, o Mercantil venceu com 

o placar magro de 1 
a 0 a equipe do Bra-
desco Bandeirante. 
Até o momento a li-
derança da compe-
tição é do Bradesco 
T9 com 12 pontos, 
seguido pelo Mer-
cantil com 9 e o San-
tander com 8. Bra-

desco Bandeirante é o lanterna da 
segunda fase com 2 pontos.
 Tafael (Bradesco T9) con-
tinua na artilharia da competição 
com 26 gols. Desde o início do 
campeonato já foram marcados 
186 gols, numa média de 5,6 gols 
por partida, proporcionando um 

Escolinha de Futebol do Clube dos Bancários
 A Escolinha de Fute-
bol do Clube dos Bancários 
(AESESB) joga neste sába-
do, 02, pela Copa Ovel con-
tra o Vila Nova São Carlos 
nas categorias nascidos em 
1997 e 2000. Os jogos serão 
disputados no Ct. São Car-
los a partir das 8h. 
 Ainda no sábado o 
time do Clube dos Bancários 
joga em casa contra o Cabo Verde 
na categoria nascidos em 2002, 
em partida valida pela Copa Reve-
lação que acontece às 15h30min. 

Domingo com samba no 
Clube dos Bancários

 A Banda Nossa Pegada 
se apresenta neste domingo, 
03, às 12h, no Clube do Ban-
cários (Conjunto Itatiaia em 
Goiânia). Entoando o velho e 
bom samba os membros do 
grupo musical prometem ani-
mar os presentes no complexo 
poliesportivo. 
 Além dos sucessos já 
consagrados do Samba o gru-
po também vai tocar as músi-
cas que marcaram época do 
axé e do pagode. Venha con-
ferir mais essa atração e traga 
sua família para curtir o domin-
go no Clube dos Bancários.

A categoria nascidos em 1998 
joga na terça-feira, 05, contra o 
Trindade Esporte Clube no Ct. 
Trindade.

Diretores de Plantão
 Bandeira, Emílio, Célio e Naiton formam a equipe de plantonis-
tas deste final de semana (sábado, 02 e domingo,03). Eles estarão em 
plena disposição dos presentes objetivando sanar eventuais dúvidas 
sobre o uso e espaço do complexo esportivo, além de assuntos rela-
cionados à sindicalização.

belo espetáculo aos torcedores. 
O ataque mais positivo até agora 
é da equipe do Bradesco T9 com 
62 gols marcados. O Bradesco 
Bandeirante tem a defesa menos 
vazada, sofrendo apenas 24 gols, 
enquanto o Santander tem o maior 
saldo de gols, 24 no total.



Sindicato visita bancários
 em seus locais de trabalho

 Equipes do 
Sindicato dos Bancá-
rios de Goiás estão 
visitando as agências 
bancárias de Goiânia 
e das cidades do in-
terior de Goiás com 
o objetivo de difun-
dir os instrumentos 
coletivos de traba-
lho negociados com 
os bancos durante a 
greve dos bancários, 
bem como esclarecer 
eventuais dúvidas 
sobre a campanha 
salarial 2013.
 Nesta oportu-
nidade os dirigentes 
sindicais estão distri-
buindo pessoalmente 
o informativo oficial ‘Últimas’, 
contendo informações sobre o 
movimento reivindicatório da 
categoria que resultou em 23 
dias de greve e conquistas de 
avanços importantes.
 Além das informações e 
esclarecimentos da campanha 

salarial, as equipes levam ao 
conhecimento dos bancários o 
trabalho continuo do Sindicato 
e a importância da união dos 
integrantes da categoria junto à 
entidade sindical para solução 
de conflitos na relação capital e 
trabalho.

 O Sindicato mantém-
-se à disposição dos bancários 
para o esclarecimento de dúvi-
das, levar denúncias adiante e 
assegurar os direitos conquis-
tados pela categoria. Também 
é mostrada a importância da 
sindicalização para o fortale-
cimento da entidade sindical, 
mantendo-a com saúde finan-
ceira suficiente para enfrentar 
as investidas do patronato e do 
governo contra a classe traba-
lhadora, como por exemplo o 
famigerado PL4330 do Deputa-
do Sandro Mabel (PMDB-GO) 
que propõe a terceirização em 
todas as áreas das empresas, 
o que praticamente extingue o 
emprego em nosso país.
 Os instrumentos cole-
tivos de trabalho do Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Fede-
ral e dos bancos privados estão 
disponibilizados no portal dos 
bancários goianos: 

http://www.bancariosgo.org.br/convencoes-acordos/


