
Goiânia, 03 de outubro de 2014

Clube não terá expediente 
no dia 5 de outubro

 

 Tendo em vista as eleições 
que ocorrem no domingo, 5, o Clube 
dos Bancários não terá expediente 
nesse dia para que os eleitores exer-
çam a cidadania e escolham seus 
representantes na Presidência da 
República, Senado, Câmara Federal 
e nas Assembléias Legislativas.

AESESB participa do pleito eleitoral da  
Federação Goiana de Futebol
 O pre-
sidente da Es-
colinha de Fu-
tebol do Clube 
dos Bancários 
( A E S E S B ) ,  
Sergio Luiz da 
Costa, partici-
pou da vota-
ção que reele-
geu a diretoria 
da Federação Goiana de Futebol 
(FGF), entidade esportiva da qual 
a AESESB é filiada. 
 O pleito eleitoral aconte-
ceu na manhã da última terça-
-feira, 30 de setembro, quando 
André Luiz Pitta, que não teve 
concorrente, foi reeleito à Presi-
dente da FGF para o Quadriênio 
(2015/2018). 
 Esteve presente no evento 
o professor da AESESB, Marcial 

Veiga Arantes (Kareca), que sa-
lienta a importância da Escolinha 
ser filiada a federação.” É através 
da FGF que somos ranqueados 
no país, através dela que a escoli-
nha pode participar das principais 
competições que servem de vitrine 
para os futuros jogadores.” A foto 
abaixo mostra da esquerda para 
direita o presidente da AESESB, 
Sergio Luiz da Costa, o presidente 
da FGF, André Pitta e o professor 
Kareca.               

Futebol
Campeonato Bancário entra em recesso 
neste final de semana

 Devido as eleições do 
próximo domingo, 5, quando to-
dos deverão exercer seu direito 
como cidadão e participar do plei-
to eleitoral, não haverá jogos pelo 
Campeonato Bancário de Futebol 

Nove Soçaite. 
 A sétima rodada será dis-
putada no próximo dia 11, quando 
o Bradesco T9 entrará em campo 
às 8h20min contra o Santander. 
As duas equipes possuem 13 
pontos mas o Bradesco T9 possui 
maior saldo de gols e ocupa a se-
gunda colocação. 
 O lanterninha da competi-
ção, Bradesco Ribeirinho enfren-
ta o Bradesco Campinas, quinto 
colocado, às 10h. E o atual líder 
Mercantil de fende a liderança 
contra o Barcelona fechando a sé-
tima rodada às 11h15min. 

Resultados da sexta rodada
 
 O equilíbrio entre as equi-
pes é o destaque desta edição 
do Campeonato. Na sexta roda-
da não foi diferente das outras já 
disputadas. No primeiro jogo entre 
Bradesco Ribeirinho e Mercantil 
as equipes mostraram que não há 
favorito para o título, as duas equi-
pes terminaram o jogo em 2 a 2 
após uma partida disputadíssima. 
 Barcelona vem se recupe-
rando nas últimas rodadas e ar-
rancou vitória importante contra o 
Bradesco T9. Mas não foi fácil a 
equipe venceu por um gol de dife-
rença fechando a partida em 2 a 
1. A vitória do Santander foi mais 
expressiva o time venceu o Bra-
desco Campinas por 3 a 1, mas 
precisou suar bastante a camisa.

 Até o momento o Brades-
co T9 tem o ataque mais positivo  
e maior saldo de gols. A defesa 
menos vazada pertence ao Mer-
cantil e é da equipe o atual artilhei-
ro, Brenno tem 13 gols marcados.



Dia da Criança

Clube terá programação 
especial 

 O Clube dos Bancários terá 
programação especial voltada ao Dia 
da Criança, a data será comemorada 
no dia 11 de outubro (sábado). Será 
um dia movimentado e alegre, onde 
a criançada poderá se divertir em vá-
rios brinquedos e se deliciar de gulo-
seimas. 
 E a diversão não para por 
aí, o complexo esportivo conta com 
o parque aquático infantil equipado 
com toboágua, escorregador aquá-
tico e diversos brinquedos onde as 
crianças podem se refrescar em um 
ambiente especialmente reservado 
a elas. Lembrando que é necessário 
o acompanhamento dos pais ou res-
ponsáveis.
 Mamães, papais, titios, avós 
tragam as crianças e venham parti-
cipar dessa grande festa feita espe-
cialmente para os pequeninos!

Copa Ovel de Escolinha
AESESB joga contra o Inhumas nesta 
terça-feira, 7

 As duas escolinhas jo-
gam nas categorias nascidos em 
2002, no Clube dos Bancários às 
15h30min. No sábado, 11, a equi-
pe da AESESB categoria 2000 e 
1998 joga contra o Atlético a partir 
das 8h30min. As partidas serão 
disputadas no Ct. Kaikan em Goi-
ânia. 
 No domingo, 12, é a vezes 
da Escolinha do Clube dos Bancá-
rios (categorias nascidos em 2002 
e 2004) entrar em campo contra o 
Vila Nova a partir das 8h30min no 
Ct São Carlos. Venha torcer pelo 
nossos garotos rumo ao título!

Confira os resultados da roda-
da anterior
 Na segunda-feira, 29  de 
setembro, a equipe da AESESB 

categoria 2002 goleou o Goiás por 
5 a 1 em uma partida belíssima 
proporcionada por lindos lances 
dos nossos craques mirim. 
 Na categoria 2004 o es-
forço e dedicação de nossos ga-
rotinhos não evitou a derrota por 
1 a 0. Já as categorias nascidos 
em 1998 e 2000 saíram invictas 
dos jogos contra o Goiânia, com 
placar de 3 a 2 e 1 a 0 respectiva-
mente.

Bancários em greve
 A greve da categoria ban-
cária continua crescendo a cada 
dia, com novas agências aderindo 
ao movimento paredista em várias 
regiões, a exemplo citamos Cam-
pinas o principal pólo comercial de 
Goiânia e setor Central com várias 
agências fechadas.
 Praticamente todas as 
agências do Banco do Brasil e 
da Caixa Econômica Federal es-
tão paralisadas em todo o Esta-
do de Goiás. Aquelas que ainda 
persistiram em funcionar teve seu 
atendimento comprometido ridicu-

larizando a imagem da própria ins-
tituição financeira. Novas adesões 
acontecem a todo momento prin-
cipalmente no Banco do Brasil. Na 
Caixa em quase todas as cidades 
goianas as agências continuam 
inoperantes. 

Principais reivindicações
• Reajuste salarial de 12,5%.
• PLR: três salários mais R$ 6.247.
• Piso: R$ 2.979,25 (salário mínimo do Dieese em valores de junho).
• Vales alimentação, refeição, 13a cesta e auxílio-creche/babá: R$ 724,00 ao mês para cada (salário mínimo nacional).
• Melhores condições de trabalho, com o fim das metas abusivas e do assédio moral que adoecem os bancários.
• Emprego: fim das demissões e da rotatividade, mais contratações, proibição às dispensas imotivadas, aumento da inclusão bancária, combate às 
terceirizações diante dos riscos de aprovação do PL 4330 na Câmara Federal, do PLS 087 no Senado e do julgamento de Recurso Extraordinário 
com Repercussão Geral no STF. 
• Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para todos os bancários.
• Auxílio-educação: pagamento para graduação e pós.
• Prevenção contra assaltos e seqüestros: cumprimento da Lei 7.102/83 que exige plano de segurança em agências e PABs, garantindo pelo 
menos dois vigilantes durante todo o horário de funcionamento dos bancos; instalação de portas giratórias com detector de metais na entrada das 
áreas de autoatendimento das agências e biombos em frente aos caixas; e fim da guarda das chaves de cofres e agências por bancários. 
• Igualdade de oportunidades para todos, pondo fim às discriminações nos salários e na ascensão profissional de mulheres, negros, homoafetivos  
e pessoas com deficiência.


