
Goiânia, 25 de setembro de 2015

Campeonato Bancário Nove Soçaite

Competição chega a quinta rodada
 Oito equipes rea-
lizam partidas neste sá-
bado, 24, no Clube dos 
Bancários, válidas pela 
quinta rodada do Cam-
peonato Bancário de Fu-
tebol Nove Soçaite 2015. 
Abrindo as disputas às 
8h45min tem Sport Clu-
be Bradesco e Itaú Inde-
pendência e logo após 
esta partida tem Sicoob 
contra Barcelona às 
10h15min. Os jogos con-
tinuam no período da tar-
de, quando a equipe do 
Bradesco Financiamento 
entrará em campo para 
medir forças com o BCN 
às 15h30min. O Santan-

der que até o momento 
lidera a competição de-
fende a primeira colo-
cação diante do segun-
do colocado, Bradesco 
T9. A partida que fecha 
esta rodada acontece às 
16h30min. 
Resultados da rodada 
anterior
 Como de cos-
tume as partidas foram 
marcadas por muitos 
gols, com destaque para 
a equipe do Barcelona 
que venceu o Bradesco 
Financiamento por 10 a 
0, conquistando a segun-
da vitória na competição. 
O Itaú Independência 

desbancou o favoritismo 
do até então líder, Bra-
desco T9 vencendo por 
3 a 1. Além de vencer o 
atual campeão da com-
petição, a equipe do Itaú 
empatou com o Brades-
co nas pontuações, (am-

bos possuem 9 pontos). 
O Santander chegou a 
liderança ao vencer o Si-
coob por 4 a 2 e somou 
12 pontos. A equipe do 
BCN conquistou a se-
gunda vitória após ven-
cer o Sport Clube Bra-
desco por 3 a 1.Escolinhas de futebol

AESESB e Vila Nova Sede jogam nesta sexta-
-feira, 25
 A Escolinha de 
Futebol do Clube dos 
Bancários (AESESB) re-
cebe em casa o Vila Nova 
Sede, nesta sexta-feira, 
25, quando as duas es-
colinhas irão disputar 
duas partidas válidas 
pela Copa Ovel de Esco-
linhas. Elas medem for-
ças nas categorias nas-
cidos em 1999 e 2000 a 

partir das 14h30min. As 
categorias 2003, 2004 e 
2005 folgam nesta roda-
da da competição.
 Na rodada ante-
rior a AESESB enfrentou 
a OVEL e venceu por 1 
a 0 na categoria 2005, 
já as categorias 2004 e 
2003 e perderam por 1 
a 0 e 6 a 2. A categoria 
2001 venceu o Lobense 

por 2 a 0 e a categoria 
1999 empatou em 2 a 2 
também com a equipe do 
Lobense. Neste domin-
go, 27, a AESESB sub 13 
joga contra o Vila Nova 
no Ct. Marconi Perillo às 
9h30min pela Copa Goi-
ás. Na rodada anterior a 
Escolinha do Clube dos 
Bancários venceu o Cal-
das Novas por 3 a 2. 

Música ao vivo no 
Clube dos Bancários

A animação deste do-
mingo, 27, ficará por 
conta da Banda de K 
que se apresenta no 
complexo esportivo a 
partir das 12h. O grupo 
musical promete levan-
tar o astral dos presen-
tes, entoando os bons 
e prestigiosos sucessos 
do samba, pagode e 
axé. Venha e confira!

Diretores de plantão
 A equipe que estará neste final de semana (sábado, 26 e domingo, 27) à 
disposição dos presentes no Clube dos Bancários será formada pelos diretores 
do SEEB-Goiás, Neto e Francisco. Além de esclarecer eventuais duvidas sobre 
o uso e espaço do complexo esportivo, eles estão aptos a informar assuntos 
relevantes ao movimento sindical, sindicalização e campanha salarial 2015.
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Bancários intensificam mobilizações no Dia Nacional de Luta
 O Sindicato dos 
Bancários no Estado e 
Goiás (SEEB-Goiás), li-
derado pelo presidente 
Sergio Luiz da Costa re-
alizou na manhã desta 

quarta-feira, 23, mobili-
zações em agências do 
centro de Goiânia. 
 A equipe de dire-
tores levou informações 
sobre as rodadas de 

negociações aos bancá-
rios,  clientes e usuários 
do sistema financeiro.  
“Hoje estamos intensi-
ficando a mobilização 
dos bancários para par-

ticiparem ativamente 
desta luta por melhores 
condições econômicas 
e profissionais”, afirma 
Sergio.
Veja as fotos abaixo.

Bancários fecham agência do Itaú por uma hora
 Na quinta-feira, 
24, os bancários parali-
saram a Agência Praça 
do Bandeirante do Ban-
co Itaú por uma hora, em 
protesto pela pela moro-
sidade dos bancos em 

apresentar respostas às 
reivindicações da labo-
riosa categoria.
 A data-base da 
categoria bancária é 1º 
de setembro. Mesmo 
as negociações terem 

tido início ainda no mês 
de agosto, a Federação 
Nacional dos Bancos 
(Fenaban), a Caixa Eco-
nômica Federal, o Banco 
do Brasil e o BRB-Banco 
de Brasília continuam 

intransigentes durante 
todo o processo negocial 
negando atendimento às 
reivindicações dos em-
pregados.

Veja as fotos abaixo.

#OFuturoSeFazAgoraVamosALuta
Acompanhe as informações sobre a Campanha Salarial dos Bancários 2015 no 

facebook pela hashtag


