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GOIÂNIA, 28 DE JANEIRO DE 2020

 Na última quinta-feira, 23, a superinten-
dente de recursos humanos do Banco Santander, 
Fabiana Silva Ribeiro, Maitê de Souza (também 
da área de relações sindicais) e o superintenden-
te Regional, Edenilson Avelino  da Mata reuniram 
com o Presidente do Sindicato dos Bancários de 
Anápolis (SBA), Odilar Barreto e o presidente da 
Federação dos Bancários de Goiás e Tocantins 
(FEEB-GO/TO), Sergio Luiz da Costa. 
 O encontro aconteceu na agência do San-
tander Select, em Goiânia,  quando foram leva-
das às representantes do banco reivindicações 
recebidas dos bancários de Anápolis, Goiânia e 
demais cidades do estado. Assuntos relacionados 
ao funcionalismo do banco e pontos que abran-
gem o ACT também foram debatidos na reunião.        
         As representantes do Santander disseram 
que as demandas apresentadas pelos sindica-
listas serão tratadas no menor espaço de tempo 
possível. “Como de costume, o banco irá analisar 
e tratar esses assuntos trazidos nesta reunião.” 
O presidente da FEEB-GO/TO afirma a importân-

Federação e SBA reúnem com 
recursos humanos do Banco Santander 

cia destes pontos de contatos entre sindicatos e 
o banco. “É importante a vinda mais uma vez da 
superintendente de RH à Goiânia, pois um bom 
relacionamento entre sindicato e banco demons-
tra o comprometimento que a instituição  tem em 
equacionar as demandas de seus funcionários, e 
nós do sindicato estamos aqui para realizar este 
papel através do diálogo franco e permanente”, 
afirma o presidente Sergio Luiz da Costa.

 O presidente da Federação dos 
Bancários nos Estados de Goiás e Tocan-
tins (FEEB-GO/TO), Sergio Luiz da Cos-
ta, juntamente com sua equipe visitou os 
sindicatos que compõe a federação. Na 
oportunidade o presidente esteve na sede 
dos sindicatos de Anápolis, Rio Verde, Ja-
taí e Itumbiara. 
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Goiânia, 12 de agosto de 2020

Campanha salarial 2020 
Quarta rodada de negociações com a FENABAN
 Foi realizado nesta terça-feira, 11, a partir 
das 17h30, a quarta reunião entre a Comissão 
de Negociação da CONTEC e a Comissão de 
Negociação da FENABAN, para debate das 
reivindicações dos bancários, objetivando manter 
os direitos convencionados na CCT vigente e 
agregar outros benefícios, para melhor qualidade 
de vida dos trabalhadores e aperfeiçoar o 
atendimento da sociedade.
 Na reunião foram debatidos temas de 
saúde e condições de trabalho, com insistência 
em alternativa para a manutenção dos planos 
de saúde pós-aposentadoria, especialmente 
durante este período de pandemia, negado pela 
FENABAN, que se dispôs a continuar tratando 
da questão em comissão temática. Debateu-se 
também a política de saúde e qualidade de vida, 
havendo a FENABAN se manifestado favorável à 
manutenção.  
 Quanto ao tema acidentes de trabalho, 
a FENABAN também se manifestou pela 
manutenção da cláusula nos termos da CCP 
vigente. A propósito da questão do afastamento 
por doença superiores a 15 dias e períodos 
transitórios especiais de afastamento por doença, 
a FENABAN concordou com a renovação da 
cláusula 54 da CCT vigente, avançando com a 
supressão da exigência de que trata a alínea “c” 
do caput. A respeito da proteção à empregada 
gestante, a FENABAN concordou tão somente 

em levar o assunto para debate na Comissão de 
Prevenção de Conflitos.
 “Os desafios deste ano são muitos, estamos 
focados em lutar por condições adequadas de 
trabaho para a categoria bancária, sem deixar de 
lado as cláusulas econômicas, tendo em vista que 
os bancos são o setor mais lucrativo da economia. 
Mesmo com a pandemia, os bancos continuam 
lucrando e isso graças ao desempenho dos 
trabalhadores. Pedimos a categoria que continuem 
acompanhando as negociações e mobilizados 
junto aos seus sindicatos.” Disse o presidente da 
Federação dos Bancários nos Estados de Goiás e 
Tocantins, Sergio Luiz da Costa. 
 As próximas reuniões estão agendadas 
para realizar-se no próximo dia 13, a partir das 9 
horas e no dia 14, a partir das 14 horas.
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