
Goiânia, 25 de junho de 2015

Mês de julho
Clube aberto também às sextas-feiras 
 Objetivando atender os 
associados e seus familiares, 
quando muitos estão em gozo 
de férias durante o mês de ju-
lho, o Clube dos Bancários es-
tará com expediente também 
às sextas-feiras, das 8 às 17h, 
dando maior comodidade aos 
freqüentadores neste período 
que abrange também o reces-
so escolar. Lembrando que as 
crianças devem estar acompa-
nhadas dos pais ou responsá-
veis. 
 O complexo esportivo 
oferece áreas para churrasco 
em um ambiente arborizado e 
tranqüilo com toda a estrutura 
necessária para esta finalida-
de. Para refrescantes banhos 
o Clube disponibiliza de piscina 
semi-olimpica, piscina “adulto”, 
parque aquático infantil. Aque-
les que preferem a prática do 
bom e velho futebol podem se 
divertir na quadra poliesportiva 
e nos campos gramados soçai-
te e oficial.
 O Clube dos Bancários 
está localizado na Av. Planície 

conj. Itatiaia a poucos minutos 
do centro de Goiânia. Venha se 
divertir com sua família e apro-
veite um dia a mais de expe-
diente para curtir um ambiente 
tranqüilo e familiar.

AESESB faz jogos amistosos neste sábado, 27
 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB) joga neste sábado, 27 
a partir das 8h contra o Atléti-
co. As duas Escolinhas medem 
forças nas categorias nascidos 
em 2006, 2004, 2002, 1999. As 
partidas (amistosos) serão re-
alizadas no Clube dos Bancá-
rios.

Diretores de 
plantão no Clube

 A equipe de plantonistas 
deste final (sábado, 27 e do-
mingo, 28) será formada pelos 
diretores Álvaro e José Antô-
nio. Eles estarão à disposição 
dos presentes a fim de sanar 
eventuais dúvidas sobre o uso 
e espaço do complexo esporti-
vo, além da receptividade dos 
presentes e esclarecimento 
sobre o movimento sindical e a 
sindicalização.



Abertas as inscrições para o Campeonato Bancário de Futebol 
Nove Soçaite 2015
 O  departamento de es-
portes do Sindicato dos Ban-
cários no Estado de Goiás 
está recebendo  inscrições das 
equipes interessadas em par-
ticipar do tradicional Campeo-
nato Bancário de Futebol Nove 
Soçaite 2015. 
 Os times devem preen-
cher por completo a ficha de 
inscrição, com todos os dados 
solicitados. As equipes devem 
inscrever no mínimo 14 e no 
máximo 18 atletas. Só poderão 
participar aqueles que estejam 
com sua situação regularizada 
junto à secretaria geral do sin-
dicato.
 Jogadores não sindica-
lizados (convidados) pagarão 

taxa de  R$ 15,00 por partida, 
o goleiro é livre. Os bancários 
sindicalizados em quaisquer 
dos sindicatos e bancários 
em Goiás podem participar do 
campeonato, desde que com-

provem essa condição sempre 
que solicitado pelo Departa-
mento de Esportes. O campe-
onato tem data prevista para 
começar no dia 09 de agosto.  

Campanha salarial 2015
FEEB-GO/TO realiza IV Encontro Interestadual neste final 
de semana

           O IV Encontro Interestadu-
al da Federação dos Bancários 
de Goiás e Tocantins (FEEB-
-GO/TO) será realizado nesta 
sexta-feira, 26 e sábado, 27, 
na cidade de Rio Verde (GO) 
e tem como finalidade discutir 
as sugestões de reivindicações 
colhidas pelos sindicatos da 
categoria filiados à federação.
           Neste encontro será 
planificada a pauta de reivindi-
cações dos bancários goianos 
e tocantinenses para a campa-
nha salarial deste ano, que será 
levada ao encontro nacional da 
Contec para unificação nacio-
nal. O documento objetiva bus-
car melhorias nas condições de 
trabalho e de remuneração dos 
empregados das instituições fi-
nanceiras.
            Além da planificação da 
pauta interestadual, na oportu-

nidade serão debatidos assun-
tos relacionados ao contexto 
financeiro, a lucratividade dos 
bancos, estratégias de garantia 
de emprego, remuneração, pla-
nos de cargos e salários, isono-
mia, terceirização dentre outros 
assuntos de interesse da cate-
goria bancária.
          Além dos diretores da 

FEEB-GO/TO, participam do 
encontro os dirigentes sindi-
cais ligados aos sindicatos de 
bancários de Goiás, Anápolis, 
Itumbiara, jataí, Rio Verde, do 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas de Crédito do 
Estado do Tocantins, UGT-Goi-
ás dentre outros.

III encontro realizado na cidade de Anápolis, maio de 2014


