
Goiânia, 10 de setembro de 2015

Final da Copa dos Campeões

Bradesco T9 e BB de Gurupi decidem título 
neste sábado, 12
 A equipe do Bra-
desco T9  embarca nes-
ta sexta-feira, 11, com 
destino a cidade de Gu-
rupi (TO) quando irá dis-
putar a final da Copa dos 
Campeões contra o BB  
de Gurupi às 10h30min 
na sede da AABB local. 
Promovida pela Fede-
ração dos Bancários 
de Goiás e Tocantins 
(FEEB GO/TO), a Copa 
dos Campeões de Fute-
bol Sete Soçaite aconte-
ce em dois jogos entre 
o campeão bancário de 
futebol soçaite de Goiás 
(Bradesco T9) contra o 
do Tocantins (Banco do 
Brasil de  Gurupi).
Primeira partida
 O Bradesco T9 
saiu na frente pela dispu-
ta da Taça FEEB - GO/
TO 2015 ao vencer a pri-
meira partida disputada 
no Clube dos Bancários 
no último dia 22 de agos-

to em Goiânia. A equipe 
goiana impôs o ritmo da 
partida dominando o ad-
versário e abrindo até 
três gols de diferença. 
Os tocantinenses reagi-
ram marcando o primei-
ro deles na partida, mas 

o Bradesco não sentiu o 
gol e marcou mais duas 
vezes. A equipe do Gu-
rupi não se abateu e fez 
mais um, mas o time 
goiano respondeu mar-
cando o sexto gol. 
 Os tocantinenses 

ainda marcaram o tercei-
ro deles, mas não havia 
mais tempo. O placar fi-
nal foi 6 a 3 para o Bra-
desco T9 que joga fora 
de casa com a vantagem 
do empate.

Nove Soçaite

Competição volta após recesso 
 As equipes vol-
tam a disputar o Cam-
peonato Bancário Nove 
Soçaite após feriado 
prolongado, quando a 
competição entrou em 
recesso. A  terceira roda-
da será disputada neste 

sábado, 12, com os dois 
jogos que foram adiados 
na rodada anterior devi-
do as comemorações do 
Dia do Bancário. 
 A primeira partida 
será entre a equipe do 
Santander e Itaú Inde-

pendência às 8h45min. 
Barcelona e Esporte 
Clube Bradesco jogam 
às 10h15min fechando o 
complemento da terceira 
rodada. 
 Bradesco T9 as-
sumiu a ponta da tabe-



Atualize sua 
carteira Social

 

 Todos os 
associados e os seus 
dependentes devem 
portar a carteira social 
do Sindicato dos Ban-
cários no Estado de 
Goiás para se identifi-
car e usufruir dos be-
nefícios oferecidos. A 
confecção é gratuita. 
Encaminhe ao sindi-
cato a foto digitalizada 
pelo email secretaria@
bancariosgo.org.br. No 
caso dos dependentes 
encaminhe também os 
documentos. Para mais 
informações entre em 
contato com nossa se-
cretaria pelo Telefone: 
(62) 32166522.

la ao golear na rodada 
anterior o Bradesco Fi-
nanciamento por 5 a 1. 
A equipe do BCN tam-
bém garantiu vitória com 
placar folgado contra o 
Sicoob, e conquistou os 
três pontos ao golear seu 
adversário por 3 a 0. 
 Até o momento 
foram disputados 10 jo-
gos e 53 gols foram mar-
cados, uma média de 

5,3 por partida. A equi-
pe do Bradesco T9 (13 
gols marcados) tem o 
ataque mais positivo, já 
a defesa menos vazada 
(2 gols gols sofridos) é a 
do Santander. As duas 
equipes dividem o saldo 
de gols. Caio Fabio (Itaú 
Independência) lidera a 
artilharia da competição 
com 5 gols marcados.

Diretores de plantão no Clube
 
 José Américo e Nilso formam a equipe 
plantonista deste final de semana (sábado, 13 e 
domingo, 14) no Clube dos Bancários. 
 Além da receptividade aos freqüentado-
res eles estão aptos a sanar eventuais dúvidas 
sobre o uso e espaço do complexo esportivo 
além de esclarecer assuntos relacionados ao 
movimento sindical, sindicalização e campanha 
salarial.

Escolinha de Futebol 
AESESB joga em três categorias pela Copa Ovel 

 A Escolinha de 
Futebol do Clube dos 
Bancários joga em casa 
contra a Lobense nesta 
quinta-feira, 10. As duas 
escolinhas jogam nas 

categorias nascidos em 
1999 e 2001 às 14 e 15 
horas. Ainda pela Copa 
Ovel a AESESB enfren-
ta o Flamengo nas ca-
tegorias nascidos em 

2003, 2004 e 2005 no 
domingo, 13, a 
partir das 8h no 
Clube dos Ban-
cários em Goiâ-
nia.
 A categoria 
sub 13 estréia na 
Copa Goiás promo-
vida pela Federa-
ção Goiana de Futebol 
(FGF) no próximo dia 17 
contra a equipe de São 
Luiz. A partida acontece 
às 15h30min no Clube 
dos Bancários. 

Campanha Salarial 2015
Rodada de negociação com a Fenaban dia 17

 A próxima reu-
nião entre a Comissão 
Bancária de Negociação 

e a Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban) 
acontece no dia 17. As 

duas partes se reuniram 
nesta quinta-feira, 10, 
quando foram discutidos 
os temas: Igualdade de 
Oportunidades, Liber-
dade Sindical e Dispo-
sições Transitórias. A 
pauta de reivindicações 
foi entregue pelo movi-
mento sindical no dia 11 
de agosto à Fenaban.
            Nesta campa-
nha, os bancários reivin-
dicam: reajuste de 5% de 
aumento real mais INPC 
dos últimos doze me-
ses (setembro de 2014 
a agosto de 2015); piso 
salarial com base no va-
lor calculado pelo Dieese 
(R$ 3.299,66 em junho); 

maior participação nos 
lucros e resultados; com-
bate às metas abusivas 
e ao assédio moral; fim 
das terceirizações e das 
demissões nos bancos; 
melhoria da segurança 
nas agências e no am-
biente de trabalho para 
prevenir e combater do-
enças ocupacionais.


