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Equipes disputam sétima rodada neste sábado, 17

 Sicoob e Bra-
desco T9 abrem a ro-
dada deste final de 
semana às 8h45min, 
a segunda partida 
da manhã será reali-
za entre Sport Clube 
Bradesco e Brades-
co Financiamento às 
10h15min. No período 
da tarde, às 15h30min, 
tem Barcelona e San-
tander e fechando a 
rodada jogam Itau In-
dependência contra o 
BCN às 16h30min.
 Na rodada dis-
putada no último dia 

03, o Barcelona aplicou 
uma goleada de 8 a 1 
contra o BCN e garan-
tiu a terceira colocação 
na tabela. O Bradesco 
Financiamento des-
bancou o líder Santan-
der e venceu por 3 a 2, 
mesmo com a derrota 
o Santander continua 
na ponta da tabela.   
O Itaú Independência 
permanece na segun-
da colocação após o 
empate com o lanter-
na Sicoob por 2 a 2. A 
equipe do Sport Clube 
Bradesco desbancou o 

favoritismo do Brades-
co T9 e venceu por 3 a 
2.
 O líder com 15 
pontos é o Santander 
que possui o ataque 
mais positivo, o maior 

saldo de gols e divide 
a defesa menos vaza-
da com o Barcelona. 
A artilharia atualmente 
pertence ao jogador 
Mauro (do Santander) 
com 10 gols.

GREVE
Bancários completam duas semana de paralisação

 A greve dos 
bancários completa 
duas semanas nes-
ta sexta-feira, 16. Em 
todo o Brasil, mais de 
12 mil agências estão 
fechadas e devem per-
manecer assim na pró-
xima semana. Isto por-
que até o fechamento 
desta edição a Fede-
ração Nacional dos 
Bancos (FENABAN) 
continuava intransi-
gente e calada. 
 A Comissão 
Bancária Nacional de 

Negociação oficiali-
zou documento entre-
gue na última quarta-
-feira, 14, aos bancos 
exigindo a retomada 
das negociações, po-

rém o patronato não 
se manifestaram. As 
negociações foram 
paralisadas após a 
proposta vergonhosa 
apresentada no dia 25 

de setembro, quando 
os bancos ofertaram 
reajuste de 5,5% mais 
abono de R$ 2,5 mil, 
valores estes rejeita-
dos pela categoria em 
assembleia.



Dia da criança
Clube dos Bancários recebeu os baixinhos com programação 
especial 
 Foi realizado no 
último dia 12 (Dia da 
Criança), uma progra-
mação especial à elas. 
As crianças se diverti-
ram durante todo o dia 
com diversos brinque-
dos, se refrescaram 
com picolés e banhos 
no parque aquático e  
deliciaram várias gulo-
seimas.
            O evento pro-
movido pela diretoria 
social e cultural do 
Sindicato dos Bancá-
rios no Estado de Goi-
ás objetivou levar um 
dia alegre e festivo às 
crianças, que compa-
receram em peso para 

comemorar o seu dia 
no Clube até o fecha-
mento do complexo 

esportivo. O evento 
mostrou que a crian-
çada aprovou o evento 

e aproveitou o dia de-
dicado a elas para fa-
zer o que mais gostam 
que é se divertir. 

Diretores de plantão
 Neste final de 
semana (sábado, 17, e 
domingo, 18) a equipe 
será formada por Ban-
deira e Sebastião Go-
mes. Eles estarão em 
plena disposição dos 
presentes afim de sa-
nar eventuais dúvidas 
sobre o uso e espaço 
do complexo esportivo 
além de assuntos rela-
cionados a greve,  ao 
movimento sindical e a 
sindicalização.

Clube dos Bancários apresenta Grupo Dengo
  A animação musical deste do-

mingo, 18, no Clube dos Bancários 
ficará por conta do Grupo Dengo 
que se apresenta às 12h. 

  Entoando sucessos do samba, 
pagode e axé a banda promete 
animar os presentes e fazer do do-
mingo um dia alegre e dançante. 
Venha conferir mais essa atração e 
traga sua família para curtir um dia 
maravilhoso no Clube dos Bancá-
rios!

AESESB
  A Escolinha de Futebol do Clube dos Bancários 
(AESESB) joga na próxima terça-feira, 20, contra a esco-
la Campinas pela Copa Goiás. As duas equipes jogam no 
Clube dos Bancários às 15h30min na categoria sub 13. 

  Na rodada anterior a AESESB enfrentou o Anápolis  e 
venceu por 1 a 0. Pela Copa Ovel a Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários venceu o MBS por 1 a 0 no sub 12 
e por 8 a 0 na categoria sub 10.


