
Goiânia, 20 de dezembro de 2012

Sindicato promove confraternização entre os 
bancários aposentados
 O Sindicato dos Bancá-
rios de Goiás realizou na últi-
ma terça-feira, 18, encontro de 
confraternização entre os ban-
cários aposentados. A festivi-
dade contou com almoço farto 
com cardápio variado, churras-
co, bebidas, mesa de frutas e 
música ao vivo. 
 Em um clima alegre e 
tranqüilo proporcionado pelo 
Clube dos Bancários, os apo-
sentados puderam reencontrar 
amigos, colegas de trabalho e 
relembrar os tempos de lutas 
que tanto frutificaram.
 O presidente do Sindi-
cato dos Bancários de Goiás, 
Sergio Luiz da Costa, lembrou 
em sua fala que a luta dos ban-
cários que hoje estão aposen-
tados foi essencial para as con-
quistas da categoria. “Temos 

que agradecer a vocês que 
tanto contribuíram para que os 
bancários de Goiás chegassem 
aos seus objetivos. Hoje temos 
a obrigação de continuar essa 

história de conquistas e esta-
mos empenhados em obter no-
vas vitórias.” 
 Ele reafirmou que o Sin-
dicato, assim como o Clube 
dos Bancários, estão de por-
tas abertas para receber esses 

companheiros e suas famílias. 
“Estamos à disposição de vo-
cês, sabemos o quanto todos 
aqui tem a nos ensinar com 
suas experiências”, finalizou 

Sergio.
 O ex-presidente do 
SEEB-Goiás e presidente da 
União Geral dos Trabalhadores 
de Goiás (UGT-GO), Manoel 
do Bomfim Dias Sales, também 
esteve presente e se emocio-



nou ao ver tantos companhei-
ros bancários aposentados 
reunidos. “Eu fico emocionado 
ao encontrar tantos amigos que 
tanto contribuíram e lutaram 
para o crescimento do Sindica-
to. Me emociono também em 
lembrar que muitos já se foram 

mas deixaram aqui seus lega-
dos”, disse Bomfim.
 O evento, organiza-
do pela diretoria social, teve 
aprovação unânime dos pre-
sentes. O diretor social Gilmar 
Fernandes afirma que todos 
se sentiram homenageados e 

felizes com a festa. “Tivemos 
um número expressivo de apo-
sentados, o que nos deixou 
contentes. Os elogios dos com-
panheiros são a prova de que 
a confraternização foi um su-
cesso e pretendemos continuar 
promovendo esse evento”, diz.

Santander
Sindicato está atento as demissões em massa

 O Sindicato dos Ban-
cários de Goiás continua em 
alerta contra o processo de 
demissões em massa imposto 
pelo Banco Santander. Na últi-
ma terça-feira, 18, o sindicato 
por meio de sua diretoria este-
ve presente nas agências, Urb 
Goiânia e na Ag.BNP ambas 
na rua 3 e fixou faixas  nas en-
tradas das agências em ato de 
repúdio pela atitude antisocia-
limposta pela instituição finan-
ceira. 
 Os desligamentos tive-
ram início nos centros adminis-
trativos do banco em São Pau-
lo-SP e se espalhou por todo o 

país. 
 Na lista en-
viada ao movimento 
sindical, o Santander 
divulgou no último dia 
17, que foram demiti-
dos 1.280 empregados 
no início deste mês 
o que representa, se-
gundo o banco, 2% de 

sua força de trabalho.  Em Goiás 
foram demitidos o superintendente 
das regiões Centro-Oeste e Norte, 
superintendente Regional de Goi-
ás, 4 gerentes gerais de agências, 
1gerente administrativo e um caixa 
com 34 anos de casa. Na Espanha, 
onde o banco é o maior do país, a 
instituição anunciou o fechamento 
de 700 agências.

Sindicato firma convênio com
“SPÉ - O SPA DO PÉ”

 O Sindicato dos Bancários de 
Goiás firmou convênio com a “SPÉ - O 
SPA DO PÉ-FR cujo ramo de atividade é 
estética e pedicuro. Localizada na Av. “B” 
nº687 no Setor Oeste, em Goiânia(GO), a 
clínica afirma que dispõe de equipamen-
tos modernos e um rigoroso protocolo de 
higiene. 
 Assim, os associados e seus 
dependentes têm a disposição tratamen-
tos específicos dos pés, corte correto das 

unhas, desencravamentos, tratamento de 
calos, calosidades e fissuras, reflexotera-
pia, aplicação de órteses para correção 
de unha encravada e hidratação com va-
por de ozônio. 
 Os preços terão 10% de descon-
to aos associados e seus dependentes 
mediante apresentação da carteira social 
do Sindicato. Mais informações pelo fone 
62 3224 8769 ou 9844 1185.

Nota de falecimento

 Lamentos informar o fa-
lecimento da bancária Vanice 
Francisca Camargo, gerente 
van gogh  do banco Santan-
der Ag. Bela Vista /Goiânia. 
 O velório está sen-
do feito na Paz Universal da 
Av. Castelo Branco em Goiâ-
nia. O sepultamento acontece-
rá às 17h desta quinta-feira, 20.


