
Goiânia, 23 de julho de 2015

Campeonato Bancário de Futebol Nove Soçaite 2015
Comissão organizadora reúne com representantes dos times

 No próximo dia 30 de ju-
lho (quinta-feira) os represen-
tantes dos times e comissão 
organizadora da competição se 
reúnem, quando serão repas-
sadas as informações e diretri-
zes a serem seguidas durante 
o campeonato. 
 A competição terá início 
no dia 8 de agosto. As inscri-
ções são gratuitas e podem ser 
feitas até a data da reunião, os 
interessados devem entrar em 
contato com o departamento 
de esportes do Sindicato dos 
Bancários no Estado de Goiás. 
Poderão participar qualquer 
associado em sindicato dos 
bancários do estado, que este-
jam com situação regularizada 

junto à secretaria geral do Sin-
dicato.
 Já garantiram vagas as 
equipes do Bradesco T9 (bi-
-campeão desta competição), 

BCN, SICOOB e Santander. 
Não perca a oportunidade de 
participar do tradicional campe-
onato da categoria bancária.

AESESB
Escolinhas segue com preparação para a segunda temporada

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) segue com os treina-
mentos visando o bom preparo 
físico e técnico para as compe-
tições da segunda temporada 
de 2015. A AESESB é filiada a 
Federação Goiana de Futebol 
(FGF) e participa de diversas 
competições como Copa Goiâ-
nia, Copa Ovel e Copa Revela-
ção. 
 A escolinha conta hoje 
com  6 categorias, cerca de 130 
atletas e muitos títulos conquis-
tados. A equipe tem em sua ga-



leria aproximadamente 40 tro-
féus. O professor Kareca está a 
frente da escolinha há 13 anos. 
Para aqueles que queiram se 
juntar a esta equipe vitoriosa 
ainda há tempo, entre em con-
tato via telefone pelos números 
(62) 32051727 ou 8408 0578.

Diretores de plantão no Clube dos Bancários
 Visando a comodidade dos presentes no complexo esportivo a dire-
ção disponibiliza diretores do SEEB-Goiás a fim recepcionar e orientar sobre 
o uso e espaço do Clube dos Bancários. Neste final de semana (sábado, 25 
e domingo, 26) estarão presentes, sanando as eventuais dúvidas os diretores 
José Américo e Nilso. Além de assuntos pertinentes ao complexo esportivo 
eles também aptos a esclarecer temas como sindicalização e movimento sin-
dical.

Serviços e Convênios
 O Sindicato dos Bancários 
no Estado de Goiás oferece aos seus 
associados uma completa linha de 
serviços e atendimentos; médico, 
odontológico, estética, restaurantes e 
os mais variados convênios. A ampla 
cobertura constitui uma rede de be-
nefícios que contempla as principais 
necessidades da família bancária. 
 Assim, os associados ganham 
maior poder de compra, um salário 

indireto que se traduz em melhoria 
da qualidade de vida. O SEEB-Goiás 
alerta os associados para que antes de 
fechar algum negócio consultar pri-
meiramente a gama de serviços con-
veniados que estão à disposição. No 
site www.bancariosgo.org.br, tópico 
Serviços e Convênios estão todos os 
convênios que o sindicato oferece aos 
seus associados.

Contec realiza Pré-Encontro Nacional para Campanha Salarial 2015/2016
 Foi realizado na quinta-feira 
(16), em Brasília, o Pré-Encontro Nacio-
nal de Dirigentes Sindicais Bancários e 
Securitários realizado pela Confederação 
dos Trabalhadores em Empresas de Cré-
dito (Contec). O encontro tem como ob-
jetivo a elaboração da minuta de pauta de 
reivindicações da Campanha Salarial de 
2015/2016 dos funcionários dos bancos 
privados, do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal, que será apresentada 
nos dias 30 e 31 de julho no Encontro Na-
cional em Foz Iguaçu-PR.
 Nesta sexta-feira (17), dirigentes 
sindicais da Contec, representantes das 
federações e sindicatos de bancários e se-
curitários de todo Brasil continuam a dis-
cutir, com base em relatórios formulados 
pelas entidades nos encontros estaduais e 
interestaduais, o que de fato a categoria 
vai negociar com os bancos.
 O presidente da Contec, Louren-
ço do Prado, fez a abertura do evento com 
a exposição dos ataques do governo aos 
trabalhadores. “Temos que lutar contra 
esses abusos e, principalmente, fortalecer 
o nosso não ao Projeto da Terceirização 
(PLC 30/2015), que tramita no Senado 
Federal.    
 “Isso é trocar a nossa carteira 
assinada por um contrato de aluguel. Cor-
remos o risco de desaparecer no cenário 
sindical como empregados. Temos que 
correr atrás dessa causa, que passou a ser 
nobre no momento. Vamos lutar contra a 
terceirização”, reforçou a fala do presi-
dente, Agnaldo Alves Viana, Federação 

de Minas Goiás, Tocantins e Distrito Fe-
deral.
 Na sequência do encontro, os 
presentes relataram situações humilhan-
tes com a imposição de metas abusivas, 
demissões, assédio moral e aquisição de 
doenças ocupacionais. “Um inferno” foi a 
classificação dos bancários ao que os pro-
fissionais são submetidos todos os dias.
 Dados do Dieese foram apre-
sentados por Edson Roberto dos Santos, 
Diretor de Impressa da Federação dos 
Empregados em Estabelecimentos Ban-
cários dos Estados de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul, para comprovar o fato. “A 
renda real do trabalhador registrou uma 
perda da ordem de 6% em março. A reali-
dade é a seguinte: a cada ano o número de 
bancários diminui e o lucro dos bancos só 
aumenta. Os bancários estão produzindo 
mais e ganhando menos”. Os dados foram 
retirados da análise produzida pelo de-
partamento sobre a Conjuntura Nacional 

e Bancária - Elementos de reflexão, maio 
de 2015.
Debate das Pautas
 O primeiro dia do Pré-Encontro 
foi movimentado e o início da análise das 
pautas da Federação Nacional dos Bancá-
rios (Fenaban), Caixa e Banco do Brasil 
teve discordâncias sobre a redação de al-
gumas cláusulas.
Reajuste Salarial
 Os bancários reivindicam para 
este ano ajuste salarial com base no Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) de setembro de 2014 a agosto de 
2015. Nisso cada estado pediu uma por-
centagem, por exemplo: Pernambuco – 
INPC + 12% e estados do Sul - INPC+5%.
No segundo dia, o debate continua sobre 
as propostas dos encontros anteriores para 
elaboração da minuta, eixos da campanha, 
estratégias e materiais de comunicação.
Fonte: Contec


