
Goiânia, 13 de agosto de 2015

Campeonato Bancário Nove Soçaite

Equipes disputam segunda rodada neste sábado, 15
 Abrindo a segun-
da rodada do Campeo-
nato Bancário de Futebol 
Nove Soçaite 2015, tem 
BCN contra Bradesco T9 
às 8h45min e o Esporte 
Clube Bradesco pega o 
Santander às 10h15min. 
 No período da 
tarde jogam Sicoob e 
Bradesco Financiamento 
às 15h30min e fechando 
a rodada, às 16h30min, 
tem Itaú Independência 
versus Barcelona. As 
partidas acontecem no 
Clube dos Bancários no 
Conjunto Itatiaia em Goi-
ânia. Venha torcer pelo 
seu time!
Resultados da primeira 
rodada
 Como de costu-
me as equipes deram 

ao público um belo es-
petáculo já na primeira 
rodada da competição. 
Apresentando um bom 
futebol com vários gols, 
a primeira rodada somou 
21 gols. 
 O Santander apli-
cou a maior goleada ven-
cendo o BCN por 5 a 1. 

Também com cinco gols 
o Itaú Independência 
estreou com vitória ao 
golear por 5 a 2 o Bra-
desco Financiamento. 
Já o Bradesco T9 teve 
dificuldade para vencer 
o Barcelona, mas con-
quistou os 3 pontos com 
o placar apertado de 4 a 
3. O Esporte Clube Bra-
desco garantiu a vitória 
na estréia com placar de 
1 a 0 sobre o Sicoob.

ESCOLINHA DE FUTEBOL DO 
CLUBE DOS BANCÁRIOS

 A Escolinha de Futebol do 
Clube dos Bancários (AESESB) 
continua seus treinamentos e rea-
lizando amistosos visando o bom 
preparo físico e técnico para as 
competições do segundo semestre 
de 2015. 
 A Escolinha participa da 
Copa Ovel, que inicia no final des-
te mês, nas categorias sub 10, sub 
11,  sub 13 e sub 16. A AESESB par-
ticipa ainda da Copa Goiás,  orga-
nizada pela Federação Goiana de 
Futebol (FGF), na categoria sub 13. 
A competição terá início no dia 7 de 
setembro.

Domingo Show
Clube dos apresenta Banda Nossa Pegada

 Como de costu-
me o Clube dos 
Bancários traz 
para seu público 
mais uma atração 
musical. Neste 
domingo a partir 
das 12h a banda 
Nossa Pegada 
faz apresentação. 
Entoando suces-
sos do axé, pago-

de e samba o grupo musical promete agitar a galera e fazer do 
domingo um dia dançante e alegre. Traga sua família e venha 
conferir mais essa atração no Clube dos Bancários.

  
  
      

 Os associados 
poderão utilizar o es-
tacionamento interno 
do Clube neste final de 
semana (sábado, 15 e 
domingo, 16), o aces-
so será pela portaria do 
complexo esportivo. A 
alteração ocorre devido 
a realização da festa na 
Paróquia Nossa Senho-
ra da Assunção, quando 
o estacionamento exter-
no será cedido nos dias 
do evento.

Estacionamento



Como proteger a 
saúde do ar seco

  
  
  
  

    O tempo seco, 
além de incômodo, apro-
xima problemas de saúde 
como rinite, asma e bron-
quite, além de outros mais 
sérios como infarto e aci-
dente vascular cerebral 
(AVC). 
 Colocar uma bacia 
cheia d’água no ambien-
te de trabalho ou na sala 
e quarto deixa  o ambien-
te mais úmido, garante os 
especialistas. Traga para o 
clube, protetor solar com-
patível com sua pele, pro-
tetor labial, óculos escuros, 
chapéu ou boné. 
 Não faça ativi-
dades físicas das 10h às 
16h, tome muito líquido 
ao longo do dia, consuma 
frutas e verduras ricas em 
vitaminas C, use soros fi-
siológicos nas narinas para 
evitar o ressecamento etc. 
Aproveite os belos dias de 
sol, mas não se esqueça de 
cuidar da saúde!

Clima seco é convite para se refrescar no Clube dos Bancários  
Diretores de 

plantão Clube
 Eurípedes e Mar-
célio formam a equipe de 
plantonistas deste final de 
semana (sábado, 15 e do-
mingo, 16). 
 Eles estarão em 
plena disposição dos fre-
qüentadores a fim de sanar 
eventuais dúvidas sobre o 
uso e espaço do complexo 
esportivo. Além da recep-
tividade os diretores do 
SEEB-Goiás estão aptos a 
esclarecer assuntos perti-
nentes a campanha salarial 
2015, movimento sindical e 
a sindicalização.

 A baixa umidade 
em Goiânia e o sol forte são 
um convite a mais para os 
associados e convidados 
aproveitarem um dia agra-
dável no  Clube dos Ban-
cários. Com temperaturas 
chegando a 40 graus na ca-
pital goiana, o jeito é pro-
curar sombra e água fresca. 
Os colegas do interior têm 
a sua disposição alojamento 
grátis no próprio complexo 
de lazer de esportes.
            O Clube dos Bancá-
rios, localizado na Av. Pla-
nície no Conjunto Itatiaia, 
a poucos minutos do centro 
de Goiânia, proporciona um 
ambiente tranqüilo e refres-
cante. O complexo  conta 
com parque aquático infan-
til, equipado com toboágua, 
escorregador aquático e 
brinquedos diversos, for-
mando um ambiente onde 
as crianças podem brincar 

com 
total seguran-

ça. Os adultos também 
têm o seu toboágua e 
duas piscinas próprias para 
refrescantes banhos. 
 Os adeptos da na-
tação contam com uma pis-
cina semi-olímpica, ideal 
para a prática do esporte, e 
a área destinada ao banho 
de sol é ampla e convidati-
va.
            Além de estrutura 
aquática e esportiva o clube 
conta ainda com o bosque 
onde os associados e seus 
respectivos dependentes 
encontram um ambiente 
propicio para quem quer 
fugir das altas temperatu-
ras. Além de ser um lugar 

aconchegante ao lado da 
natureza, o bosque é uma 
área onde o associado pode 
fazer sua reserva para reali-
zação de sua festa, contan-
do com estrutura para essa 
finalidade, como churras-
queiras, mesas etc.

Campanha Salarial 2015

Pautas de reivindicações foram entregues
 A Comissão Ban-
cária Nacional de Nego-
ciações entregou as pau-
tas de reivindicações dos 
bancários à FENABAN, 
Banco do Brasil S.A. e 
Caixa Econômica Fede-
ral na última terça-feira, 
11. Em atendimento à 
reivindicação laboral de 
celeridade das negocia-
ções, restaram agen-
dadas reuniões para as 
seguintes datas19, 20 e 
31/08 e 01, 09, 10, 13, 
14, 16 e 17/09. 
 Os principais ei-
xos da campanha são,  
reajuste de 5% de au-
mento real mais INPC 
dos últimos doze me-
ses (setembro de 2014 
a agosto de 2015); piso 
salarial com base no va-
lor calculado pelo Dieese 

(R$ 3.299,66 em junho); 
maior participação nos 
lucros e resultados; com-
bate às metas abusivas 
e ao assédio moral; fim 
das terceirizações e das 
demissões nos bancos; 
melhoria da seguran-

ça nas agências e no 
ambiente de trabalho 
para prevenir e comba-
ter doenças ocupacio-
nais e isonomia entre os 
empregados pré e pós 
1998.


