
Goiânia, 09 de outubro de 2015

 A greve dos ban-
cários continua forte e 
vem conquistando no-
vas adesões a cada dia. 
Nesta semana, além do 
crescimento em Goiânia, 
avançou para várias regi-
ões do Estado de Goiás e 
como exemplo citamos 
as praças de Nerópolis, 
Alexânia, Orizona, Mi-
naçu, Itaberaí, São Luiz 
de Montes Belos, Cida-
de de Goiás, Porangatu, 
Caldas Novas, Inhumas, 
Goianésia, Formosa, 
Águas Lindas, Alexânia, 
Padre Bernardo, Anápo-
lis, Itumbiara, Jataí, Rio 
Verde dentre outras.
 Os bancos con-

tinuam intransigentes e 
ainda não reabriram as 
negociações. A postura 
patronal de impor perdas 
salariais aos seus empre-
gados provocou insatis-
fação generalizada entre 
os bancários, que ficaram 
indignados e respondem 
com mobilização exem-
plar e greve intensa em 
todas as regiões do Es-
tado de Goiás, fechando 
agências das instituições 
financeiras oficiais e da 
rede privada.
 A oferta dos ban-
cos de 5,5% de reajuste 
salarial é a mais baixa 
de todos os tempos, pois 
representa pouco mais da 

metade da inflação oficial 
medida pelo INPC do 
período de setembro de 
2014 a agosto de 2015, 
que foi de 9,88%. Obser-
ve que não estamos com-

putando a inflação do 
mês de setembro passado 
e deste mês de outubro, 
que somente será discuti-
da no ano que vem.

Greve dos bancários continua crescente

Dia da criança
Clube tem programação especial para os baixinhos

 A diretoria so-
cial e cultural do Sindi-
cato dos Bancários de 
Goiás organizou um 
dia especial no Clube 
dos Bancários para 
comemorar o Dia da 
Criança. Como de cos-
tume, a programação 
será voltada à diver-
são da criançada, com 
brincadeiras, brinque-
dos diversos, pula-pu-
la, piscina de bolinhas, 
pimbolim além de gu-
loseimas como picolé, 



o ambiente divertido 
e refrescante que as 
crianças tanto gostam. 
Não perca, no feria-
do de 12 de outubro 
(segunda-feira), Dia 
da Criança especial no 
Clube dos Bancários.
Tragam seus filhos 
para participarem des-
sa grande festa!

pipoca, algodão doce, 
tudo para proporcionar 
um dia alegre e ines-
quecível aos pequeni-
nos. 
 O clube conta 
com o parque aquático 
infantil equipado com 
toboágua, escorrega-
dor e diversos brin-
quedos que compõem 

Nove Soçaite
Competição entra em recesso neste final de semana

 Devido o feriado 
do dia 12 de outubro, o 
Campeonato Bancário 
de Futebol Nove Soçai-
te 2015 não terá rodada 
neste sábado, 10. Os jo-
gos voltam no próximo 
dia 17, quando será dis-
putada a sétima rodada. 
Nela serão realizadas as 
partidas entre Sicoob e 
Bradesco T9, Sport Clu-
be Bradesco e Bradesco 
Financiamento, Barce-
lona versus Santander  e 
Itaú Independência con-
tra BCN.
 Os jogos da sexta 
rodada foram disputadís-
simos, exceto a partida 
entre BCN e Barcelona 
que conquistou mais uma 

vitória e dessa vez com 
direito a goleada de 8 a 1.
 O Bradesco Fi-
nanciamento desban-
cou o líder Santander e 
venceu por 3 a 2. Com 

o mesmo placar o Sport 
Clube Bradesco venceu o 
atual campeão Bradesco 
T9. O lanterninha Sicoob 
arrancou um empate do 
segundo colocado Itaú 
Independência em 2 a 2.

Diretores de Plantão

 José Antônio e 
Ondas formam a equipe 
de plantonistas neste fi-
nal de semana (sábado, 
10 e domingo, 11) no 
Clube dos Bancários. 
No feriado do dia 12 de 
outubro (segunda-feira) 
a equipe será formada 
pelos diretores Antônio 
Valdivino e Ronaldo. 
Eles estarão em plena 
disposição para recep-
cionar os presentes e 
sanar eventuais dúvidas 
sobre o uso e espaço do 
complexo esportivo além 
de assuntos pertinentes a 
paralisação da categoria, 
movimento sindical e a 
sindicalização.

Clube dos Bancários apresenta Banda Atração
 
 A direção do complexo esportivo 

traz para seus frequentadores o 
melhor do entretenimento musi-
cal e neste domingo e feriado não 
será diferente. A partir das 12h a 
Banda Atração anima os presen-
tes no Clube dos Bancários en-
toando os sucessos do pagode, 
samba e axé. O grupo musical 
promete fazer todo mundo dançar 

e se divertir nos dois dias de apresentação. Venha e confira !


