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GOIÂNIA, 10 DE NOVEMBRO DE 2020

 Ontem, 09, o Sindicato dos Bancários do To-
cantins (SINTEC-TO), liderado pelo seu presidente, 
Ruy Ramos, juntamente com a FEEB-GO/TO, rea-
lizaram manifestação em uma agência do Brades-
co na cidade de Palmas (TO), para demonstrar seu 
descontentamento com o banco e denunciar à so-
ciedade o descumprimento da instituição financeira, 
que demitiu vários pais e mães de família em plena 
a pandemia causada pelo novo Coronavírus. 
 O Bradesco e demais instituições financei-
ras, firmaram acordo com o movimento sindical que 
não iriam demitir trabalhadores durante a crise sani-
tária. O presidente da FEEB-GO/TO, Sergio Luiz da 
Costa, falou em entrevista para uma emissora de TV 
sobre a motivação dos protestos que acontecem em 
todo o país, “estamos aqui denunciando a injustiça 
que o banco tem feito com os trabalhadores e com a 
sociedade. As instituições financeiras estão demitin-
do milhares de bancários, dando como justificativa 
o avanço tecnológico e a instabilidade do mercado 
financeiro provocado pela crise sanitária, porém os 
números não mentem, os bancos continuam lucran-
do bilhões, portanto não há justificativa para tantas 
demissões”. 
 Para o presidente do SINTEC-TO, Ruy Ra-
mos, os bancos deveriam dialogar com o movimento 
sindical, buscando formas para que o emprego seja 
assegurado, “estamos aqui realizando este protes-
to contra as demissões, mas também reivindicando 
um diálogo com as instituições financeiras para que 
possamos chegar a um acordo que ao menos mi-
nimize os impactos desses desligamentos. Temos 
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que buscar ferramentas para que se realmente for 
necessário demitir que tenha critérios, que abra um 
PDV, que o banco converse com seus empregados 
e com o movimento sindical, não como estão fazen-
do agora, quando o trabalhador chega para entrar 
no banco é barrado, ou recebe uma ligação dizendo 
que foi mandado embora”. 
 Outras manifestações acontecem em outras 
cidades do Tocantins e de Goiás e tem como tema: 
“Mais Tecnologia com Gerações de Emprego”.  
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