
Goiânia, 26 de setembro de 2014

Nove Soçaite
Competição segue acirrada
 O Campeonato Bancário 
de Futebol Nove Soçaite chega a 
sexta rodada neste final de sema-
na. As equipes disputam ponto a 
ponto à liderança e os jogos con-
tinuam equilibrados, comprovan-
do o rendimento e dedicação dos 
atletas em conquistar o título. Em 
primeiro lugar está o Bradesco T9 
com 13 pontos e com a mesma 
pontuação está o Mercantil que 
ocupa a segunda colocação pois 
tem 3 gols a menos que o líder. 
O Santander é o terceiro com 10 
pontos,  seguido por Barcelona 7, 
Bradesco Campinas 5 e Bradesco 
Ribeirinho 2.
 Neste sábado, 26, acon-
tece a sexta rodada, quando às 
8h20min o Bradesco Ribeirinho 
entrará em campo em busca da 
primeira vitória na competição en-
frentamdo o Mercantil. O Santan-
der joga às 10h contra o Bradesco 
Campinas. Bradesco T9 defende 

o primeiro lugar contra o Barcelo-
na às 11h15min. Vinícius Arantes 
(Bradesco Ribeirinho) e Ricar-
do Cosme (Santander) cumprem 
suspensão e não jogam nesta ro-
dada.
Equilíbrio na 5ª rodada
 No último dia 20 as equi-
pes disputaram a 5ª rodada da 
competição e o equilíbrio entre as 

equipes prevaleceu. O Bradesco 
T9 jogou contra o Bradesco Ribei-
rinho e em jogo disputadíssimo o 
resultado não poderia ser diferen-
te, empate de 2 a 2. O Barcelona 
pegou o Santander e conseguiu o 
empate em 1 a 1, com o resulta-
do a equipe se manteve na quarta 
posição. Até o momento o jogador 
Brenno (Mercantil) lidera a artilha-
ria da competição com 12 gols.

Copa Ovel de Escolinha

 A Escolinha de Futebol do 
Clube dos Bancários (AESESB) 
joga em casa neste sábado, 27, 
contra o Goiânia Esporte Clube. 
As duas escolinhas jogam nas ca-
tegorias nascidos em 1998 e 2000 
a partir das 9h. Na segunda-feira, 
29, será a vez das categorias nas-

cidos em 2002 e 2004 entrarem 
em campo. Eles jogaram contra 
o Goiás Coimbra Bueno a partir 
das 15h no Clube dos Bancários. 
Venha apoiar nossos garotos na 
caminhada rumo ao título e incen-
tivar à pratica de esportes!
 
 Confira os resultados da 
rodada anterior:

Cat.1998 AESESB 3 x 0 Vila Nova 
Sede

Cat.2000 AESESB 1 x 3 Vila Nova 
Sede

Cat.2004 Ovel 0 x 1 AESESB

Cat.2002 Ovel 2 x 0 AESESB

Domingo Show

 
 

 A animação deste domingo, 28, 
ficará por conta da Banda Atração que  
faz show a partir das 12h. Os músicos 
prometem ‘fazer a festa’ entoando os 
sucessos do samba, pagode e axé e claro 
interagindo com o público. 
 Não perca mais essa atração que 
o Clube dos Bancário traz para você. Ve-
nha curtir o domingo com sua família! 



Dia da Criança
Os baixinhos terão programação especial 
no Clube dos Bancários

 O Clube dos Bancários 
terá programação especial volta-
da ao Dia da Criança, a data será 
comemorada no dia 11 de outubro 
(sábado). Será um dia movimen-
tado e alegre, onde a criançada 
poderá se divertir em vários brin-
quedos e se deliciar de gulosei-
mas. 

 E a diversão não para por 
aí, o complexo esportivo conta 
com o parque aquático infantil 
equipado com toboágua, escor-
regador aquático e diversos brin-
quedos onde as crianças podem 
se refrescar em um ambiente 
especialmente reservado a elas. 
Lembrando que é necessário o 
acompanhamento dos pais ou 
responsáveis.
 Mamães, papais, titios, 
avós tragam as crianças e ve-
nham participar dessa grande 
festa feita especialmente para os 
pequeninos!

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.

Diretores de plantão no 
Clube dos Bancários

 
 José Américo e Nilso rece-
bem os freqüentadores neste final 
de semana (sábado, 27 e domingo, 
28) no complexo esportivo. Além de 
receptividade eles estarão aptos a 
esclarecer eventuais dúvidas sobre 
ouso e espaço do clube. Assuntos re-
lacionados a sindicalização, ao mo-
vimento sindical e a campanha sala-
rial 2014 poderão ser tratados com a 
equipe.

Campanha Salarial 2014

Sindicato amplia mobilização nas agências do interior

 Após mobilizações nas 
agências da capital o Sindicato 
continuou visitando os bancários 
em seus postos de trabalho, des-
ta vez nas unidades do interior do 
estado, levando informações, in-
centivando-os a participarem efe-
tivamente do movimento paredista 
a partir de terça-feira, 30,  caso os 
patrões continuem com a intransi-
gência e desrespeito às justas rei-
vindicações dos trabalhadores. 
 O Sindicato dos Bancários 
de Goiás rejeitou, ainda em mesa, 
a oferta patronal de 7% de reajus-
te sobre as verbas de natureza 
salarial, nos auxílios e partes fi-
xas da Participação nos Lucros ou 
Resultados (PLR), feita dia 19 de 
setembro de 2014.      
            O presidente do Sindica-
to, Sergio Luiz da Costa, liderou 
a equipe que visitou as agências 
das cidades de Itaberaí, Goiás, 

Araguapaz,  Nova Crixás e São 
Miguel do Araguaia. As fotos mos-
tram o bate-papo com os compa-
nheiros em seus postos de traba-
lho, acompanhado do diretores do 
SEEB-Goiás Gilmar Fernandes e 
Maria Leiza.
Acompanhe as informações da 
campanha salarial 2014 pelo nos-
sos meios de comunicação.
www.bancariosgo.org.br
facebook.com/sindicatodosbanca-
riosdegoias 
facebook.com/bancariosgo
twitter.com/bancariosgo

Fenaban convoca reunião
para este sábado, 27

A Federação 
Nacional dos 
Bancos (Fe-
naban) con-

vocou os representantes dos ban-
cários para uma nova rodada de 
negociações a ser realizada neste 
sábado, 27, em São Paulo(GO).
 A grande mobilização dos 
bancários visando a deflagração 
de greve por tempo indeterminado 
a partir do dia 30 de setembro (ter-
ça-feira) é importantíssima para 
forçar os bancos a apresentarem 

oferta decente e capaz de atender 
as justas reivindicações dos ban-
cários.
“Os bancários devem permanecer 
unidos e mobilizados, pois os pa-
trões têm até a próxima segunda-
-feira, 29, para evitarem a greve”, 
avisa Sergio Luiz da Costa.

Assembleia segunda-feira, 
29, às 19 horas

 O Sindicato dos Bancários 
de Goiás reafirma a convocação 
de todos os integrantes da cate-
goria para participarem da assem-
bléia que será realizada na sede 
social da APCEF/GO (Av. T-8 c/ 
T-1, Setor Bueno, em Goiânia) 
que votará a greve por tempo in-
determinado a partir do dia 30 de 
setembro (terça-feira), caso as rei-
vindicações não sejam atendidas.


