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Bancários lutam por valorização e respeito

Líderes classistas goianos foram homenageados pela 
Câmara Municipal de Goiânia, pela passagem do Dia do Tra-
balhador, em sessão especial realizada no dia 3 de maio. Entre 
eles estavam o atual presidente do Sindicato dos Bancários 
de Goiás, Sergio Luiz da Costa, e o ex-presidente Manoel do 
Bomfim Dias Sales, que atualmente preside a União Geral dos 
Trabalhadores em Goiás (UGT-Goiás).

A homenagem, que destacou 31 dirigentes sindicais, foi 
proposta pelo vereador Felisberto Tavares. Ele afirmou que 
os líderes de sindicatos trabalhistas “representam uma classe 
que abdica tudo para trabalhar em defesa daqueles que estão 
dando duro e que não podem travar sozinhos uma luta pelos 
seus direitos com os patrões”.

A diretora de Relações Sindicais do Sindicato dos Bancários 
de Goiás, Jacira Carvalho Silva, foi uma das personalidades 
homenageadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Re-
gião, durante a programação preparada para a comemoração 
dos 70 anos de vigência da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). O ato ocorreu durante sessão especial da Assembleia 
Legislativa, dia 3 de maio.

A presidente do TRT goiano, desembargadora Elza Silveira, 
reforçou a importância histórica da data. “A Consolidação das 
Leis do Trabalho é um instrumento imprescindível e fundamental 
no combate das mazelas e desvios que ainda persistem nas 
relações de trabalho, sendo o marco divisor entre o trabalho pre-
carizado e o trabalho remunerado que dignifica o homem”, disse.
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A campanha nacio-
nal de valorização dos 
empregados do Bra-
desco teve como ápice 
em Goiás o ato público 
realizado no dia 10 de 
maio, que paralisou a 
agência Praça do Ban-
deirante, em Goiânia. As 
principais reivindicações 
são a criação de Plano 
de Cargos e Salários 
(PCS), melhores con-
dições de trabalho, fim 

empregados.
A instituição financeira, 

que está completando 70 
anos, obteve lucro de R$ 2,9 
bilhões no primeiro trimestre 
e no mesmo período cortou 
cerca de 600 empregos em 

todo o país. Sua prática 
de cobrar abusivamente o 
cumprimento de metas vem 
acometendo os empregados 
por doenças ocupacionais 
como LER/DORT, depres-
são, síndrome do pânico 

dentre outras.
“Outra irregularida-

de praticada pelo Bra-
desco é a falta de portas 
giratórias com detecto-
res de metais em várias 
agências, em flagrante 
desrespeito à legislação. 
A ilegalidade pela falta 
de equipamentos de se-
gurança nas unidades 
do banco também cons-
titui enorme desrespeito 
aos empregados e clien-

Homenagens

Dia do Trabalhador 70 anos da CLT

das demissões e do assédio 
moral, respeito à saúde, se-
gurança para empregados e 
clientes na rede de agências, 
fim das metas abusivas e 
das filas, além de auxílio-
-educação para todos os 

tes que ficam vulneráveis 
às ações de marginais, que 
têm acesso livre em várias 
agências da instituição”, afir-
ma Sergio Luiz da Costa, 
presidente do Sindicato dos 
Bancários de Goiás.
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Após 24 anos de vigën-
cia, a antiga logomarca do 
Sindicato dos Bancários de 
Goiás está sendo substi-
tuída. Lançada em 1989, por 
ocasião do 40o aniversário da 
entidade, a marca esteve em 

Sindicato dos Bancários tem nova ‘cara’

Banco do Brasil

A ação reclamatória tra-
balhista do Sindicato dos 
Bancários de Goiás contra o 
Banco do Brasil na questão 
do novo Plano de Cargos 
Comissionais (PCCS) já tem 
audiência marcada para o 

Justiça marca audiência 
sobre plano de funções

dia 27 de junho na 2ª Vara de 
Trabalho de Goiânia.

A medida tem como obje-
tivo garantir que as migrações 
para as funções gratificadas 
no novo plano com a carga 
horária de 6 horas se deem 

Durante a comemoração 
do Dia do Trabalhador no 
Clube dos Bancários, dia 1º 
de maio, foi feito o lançamento 
oficial da nova marca do Sin-
dicato, criada pelo bancário 
do Itaú Unibanco, Paulo Rios. 
Foi sua a proposta vencedora, 
com direito a premiação de 
R$ 2,5 mil, concorrendo com 
outras 52 inscrições. 

Delas, uma comissão 
composta de 78 sindicalizados 
votou pelas três finalistas, as 
quais foram levadas diretamen-
te aos bancários, para coleta de 
votos em visitas às agências.

PREMIAÇÃO - Durante a 
premiação, Paulo ressaltou a 
importância da sindicalização 
e participação dos bancários 
nas atividades da entidade 
para “somar força à catego-
ria”. Ele afirmou que “muitas 
pessoas não reconhecem 
o valor do Sindicato e nós 
como bancários temos que 
estar sempre juntos, unidos. É 

O presidente Sergio Costa entrega o cheque de 2,5 mil reais a 
Paulo Rios, do Itaú-Unibanco, vencedor do concurso da nova 

logomarca do Sindicato dos Bancários

sindicato
dos bancários

Estado de Goiás

Marca criada para a 
comemoracão de 40 anos da 

entidade

uma honra imensa ter o meu 
nome agregado a essa marca 
por bons anos”. A logomarca 
anterior foi comemorativa aos 
40 anos do Sindicato e ficou 
24 anos figurando em todos 
os impressos e material de 
divulgação da entidade.

SIMBOLOGIA - Segundo 
explicou Paulo Rios, a nova 
marca foi desenvolvida de 
forma simples e objetiva para 
reconhecimento e memoriza-
ção fáceis, utilizando as cores 
já tradicionais do Sindicato: 
azul e amarelo.

Os elementos escolhidos 
foram uma coluna azul de 
fundo, que dá sustentação às 
demais formas. Estas repre-
sentam, de forma estilizada, 
as letras iniciais de Sindicato 
dos Bancários (S e B. Na por-
ção superior de cada elemen-
to há um círculo que simboliza 
a cabeça de uma pessoa, 
transmitindo liderança, união 
e força.

sem redução salarial. 
O  S i n d i c a t o 

está buscando a de-
fesa dos bancários 
de forma coletiva, 
porém nada impede 
que também sejam 
ingressadas ações 
individuais. Os in-
teressados podem 
procurar o Jurídico da 
entidade para maio-
res esclarecimentos.

evidência em grandes momentos do movimento sindical 
bancário não somente em Goiás, mas em todo o país, pois 
nosso Sindicato é um dos mais ativos do Brasil.

A nova marca foi escolhida por meio do democrático 
sistema de concurso, em que participaram dezenas de 
bancários, apresentando nada menos que 53 propostas. A 
vencedora, além da beleza estética, traz como simbologia 
a união e a força tão necessárias para o bom desenvolvi-
mento da atividade sindical. 

Parabéns a todos os bancários que participaram da 
promoção. Continuem tomando parte das atividades sin-
dicais, pois a entidade nada mais é do que o conjunto de 
todos nós, trabalhadores do sistema financeiro em Goiás.

As três logos finalistas do concurso

logomarca

editorial
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FEEB-GO/TO promove encontro em Itumbiara
A cidade de Itumbiara 

sediou, dia 4 de maio, o 2º 
Encontro Interestadual da 
Federação dos Bancários de 
Goiás e Tocantins para plani-
ficação da campanha salarial 
2013/2014. Na oportunidade 
foram debatidos a conjuntura 
nacional no contexto financei-
ro, a lucratividade dos bancos, 
estratégias de garantia de em-
prego, remuneração, planos 
de cargos e salários, isonomia 
dentre outros assuntos de in-
teresse da categoria bancária. 

Durante o evento, pro-
movido pela Federação dos 
Bancários de Goiás e Tocan-
tins (FEEB-GO/TO), foram 
discutidas as sugestões dos 
bancários apresentadas na 
pesquisa realizada pelos sin-
dicatos junto aos integrantes 
da categoria em suas respec-
tivas bases territoriais e que 
serão levadas ao Encontro 
Nacional para planificação da 
campanha salarial 2013/2014, 
a ser realizado pela Contec no 
início de julho.

Os trabalhos foram coor-
denados pelo presidente da 

FEEB-GO/TO e do Sindicato 
dos Bancários de Goiás, Ser-
gio Luiz da Costa. A mesa 
também foi composta pelos 
presidentes do Sindicato dos 
Bancários de Itumbiara, Sílvio 
de Oliveira Santos; de Anápo-
lis, Odilar Maciel Barreto Filho; 
do Sindicato dos Trabalhado-
res em Empresas de Crédito 
do Estado do Tocantins, Cris-
pim Batista Filho; da União 

Redes sindicais de bancos 
internacionais reunidas no Paraguai

Pesquisa para montar a pauta de reivindicações
O Sindicato dos Ban-

cários de Goiás promoveu 
ampla pesquisa entre os 
bancários na capital e no 
interior do estado, coletando 
sugestões para a formação 
da pauta de reivindicações 
da campanha salarial 2013. 
Equipes da entidade visita-
ram as agências para obter 
uma participação significati-
va da categoria.

Os bancários apresen-
taram sugestões sobre os 
mais diversos temas, como 

isonomia, combate ao assé-
dio moral e sexual, ranking, 
saúde, segurança do traba-
lho, contratação de pessoal, 
promoção por mérito, jornada 
de trabalho e reajuste salarial, 
dentre outros.

Nas visitas às agências 
os dirigentes sindicais apro-
veitaram para colher os votos 
dos bancários sindicalizados 
para escolha da nova marca 
do Sindicato, dentre as três 
classificadas para a fase final 
(ver matéria nesta edição).

G e r a l  d o s 
Trabalhado-
res de Goi-
ás, Manoel 
do Bomfim 
Dias Sales; 
da Confede-
ração Nacional dos Traba-
lhadores nas Empresas de 
Crédito, Lourenço Ferreira do 
Prado; além da diretora da 
UGT-nacional para o Centro-
-Oeste, Jacira Carvalho da 
Silva; do vice-presidente do 
Sindicato dos Bancários de 
Jataí, Agnaldo Cabral da Silva 
e da coordenadora do DIEE-
SE/Goiás, Maria Leiza C. dos 
Reis Torres.

A minuta do encontro de Itumbiara será levada ao 17o Encontro 
Nacional  da Contec, que será realizado em Salvador (BA), dias 4 e 
5 de julho, para a unificação da campanha salarial tanto dos bancos 

privados como dos oficiais

campanHa salarial

A UNI Américas Finan-
ças e Comitê de Finanças 
da Coordenadoria de Cen-
trais Sindicais do Cone Sul 
(CCSCS) promoveu a 9ª 
Reunião Conjunta 
das Redes Sindi-
cais de Bancos 
Internacionais. O 
encontro foi na 
capital paraguia, 
Assunção. 

A  C o n t e c 
p a r t i c i p o u  d o 
evento que reuniu 
as redes sindi-
cais do Santan-
der, HSBC, Itaú e 
Banco do Brasil, 

além de BBVA e Scotia Bank. 
Em debate temas como di-
reitos dos trabalhadores e 
as principais demandas dos 
bancários.
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maio, mÊs das mÃes
paraBéns à mÃe Bancária, por sua tripla jornada de traBalHo 

como profissional, esposa e mÃe!

O Clube dos Bancários 
recebeu a categoria para a co-
memoração do dia 1º de Maio. 
Foi uma confraternização 
cheia de prêmios, culminando 
com o lançamento oficial da 
nova marca do Sindicato (ver 
matéria na página 2).

Os principais prêmios 
sorteados foram um apa-
relho celular Smartphone 
Samsung Galaxy S III e uma 
estada na Pousada dos Pi-
reneus em Pirenópolis (GO) 
com direito a acompanhante, 
faturados por Rosa Maria 
Orsoni Diniz (Itaú Unibanco) 

Dia do Trabalho é comemorado 
no Clube dos Bancários

Arraiá deste ano será uma mostra nacional

e Aurélio Marçal Mendes 
(Mercantil do Brasil), respec-
tivamente. 

Os sindicalizados Nelis 
Dias Tavares (Itaú), Olívio da 

A tradicional festa juni-
na do Clube dos Bancários, 

1o de maio

festa junina 2013
O Campeonato Ban-

cário de Futebol Sete So-
çaite 2013 vai conhecer o 
campeão no dia 8 de junho 
na grande final, no Clube 
dos Bancários. Às 8h30 
haverá a decisão do 3º e 
4º lugares e às 10 horas a 
decisão.

Até o fechamento des-
ta edição, antes dos jogos 
semifinais, ainda lutavam 
pelo título as equipes do 
BCN, Bradesco Tamandaré, 
Santander e Bradesco T-9.

ESCOLINHA - A es-
colinha de futebol do Clube 
dos Bancários (AESESB) 
está participando da Copa 
Ovel e da 19ª Copa Cidade 
de Goiânia.

em parceria com a empresa 
junina Caipirada Capim 

Canela, está marcada para 
os dias 7 a 9 de junho. A 
programação deste ano, 
com o 6º Arraiá dos Ban-
cários e 32º Arraiá Capim 
Canela, traz como novidade 
uma mostra nacional de 
quadrilhas juninas, com a 
participação de grupos de 
vários estados do país.

Este ano não haverá 
campeonato, mas será uma 
oportunidade de conhecer a 
diversidade cultural do país 
diante de um único tema: os 
festejos de São João.

Os bancários associa-
dos e seus dependentes 
terão acesso livre ao evento.

Sete Soçaite

Silva Lula Filho (Bradesco), 
Fábio de Carvalho Batista 
(Bradesco), Eber José de 
Abreu (Banco do Brasil), 
Rodrigo Gomes de Oliveira 

(Itaú) e José Maria Rodri-
gues de Oliveira (Bradesco) 
ganharam, cada um, um par 
de ingressos para o Hot Park 
de Rio Quente (GO).

Foto de grupo participante do Arraiá em 2011


