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Goiânia, 03 de novembro de 2020

Desoneração da folha de pagamentos
Sindicatos fazem manifestação em Brasília

 Sindicalistas realizaram uma 
manifestação nesta terça-feira, 3, em Brasília, 
pela derrubada do veto do presidente Jair 
Bolsonaro contra a desoneração da folha 
de pagamentos de 17 setores da economia. 
A votação do veto está prevista para esta 
quarta-feira, 4, no Congresso Nacional.
 O presidente da FEEB-GO/TO e do 
Sindicato dos Bancários no Estado de Goiás, 
Sergio Luiz da Costa, esteve presente no ato 
público de protesto e fez o uso da palavra 
em um trio elétrico, alertando sobre o 
número de desempregados caso o veto não 
seja derrubado. “O Brasil terá um aumento 
de desempregados chegando à 35% a mais 
do que agora. Nós temos que conversar com 
o Governo. Temos que achar uma solução 
rápida. O que não podemos é deixar a fila de 
desemprego aumentar dia após dia, pais e 
mães de família sem expectativa de futuro”.
 Além da desoneração, o movimento 
sindical defende também a manutenção do 

auxílio emergencial de R$ 600. O governo 
federal e o Congresso Nacional discutem a 
extensão da desoneração da folha até o final 
de 2021. Os 17 setores da economia estão 
entre os que mais empregam no país. Se a 
desoneração não for estendida, será mais 
difícil e lenta a recuperação da economia 
nacional abalada com a pandemia do novo 
coronavírus, e 1,5 milhões de empregos 
ficarão em risco.
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GOIÂNIA, 01 DE JULHO DE 2020

 O Sindicato dos Empregados em Estabele-
cimentos Bancários de Jataí (SEEB-Jataí), filiado 
a FEEB-GO/TO, realizará eleição da sua nova Di-
retoria no dia 10 de julho de 2020, das 9 ás 17hs. 
Os votos serão colhidas na sede do sindicato e 
nos postos de trabalho dos associados. O pleito 
definirá corpo diretivo e representativo da enti-
dade - efetivos e suplentes, para o quadriênio de 
2020 e 2024.
 A Chapa Perseverança foi a única a se ins-
crever para a eleição da nova direção do Sindica-
tos dos Bancários de Jataí. Isso mostra o reconhe-
cimento da categoria ao trabalho já desenvolvido 
pelo grupo, que sempre esteve na luta, defenden-
do os trabalhadores dos abusos promovidos pe-
los bancos.
 Para o Presidente da FEEB-GO/TO, Ser-
gio Luiz da Costa, a eleição do sindicato será um 
processo democrático e transparente como deve 
ser, “os sindicatos filiados a nossa federação tem 

SEEB Jataí terá eleição da 
diretoria no dia 10 de julho

como tradição promover eleições de forma justa e 
clara, respeitando tanto as cláusulas estatutárias 
de cada sindicato quanto a lei eleitoral. Os cuida-
dos e as determinações para combater o corona-
vírus serão tomadas. Conhecemos o trabalho da 
chapa, e estamos cientes que todos os membros 
que a compõe representará muito bem os bancá-
rios da nossa base.”

 A academia do SEEB-Jataí pas-
sou por uma ampla reforma passando de 
700m2 para1.050m2 , com vários apare-
lhos novos e demais todos reformados.
 Os bancários sindicalizados não 
pagam mensalidade da Academia e seus 
dependentes paga apenas uma taxa sim-
bólica.
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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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nós do sindicato estamos aqui para realizar este 
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 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. 

Goiânia, 30 de junho de 2020

SEEB Jataí terá eleição da Diretoria no 
dia 10 de julho
 O Sindicato dos Empregados em Es-
tabelecimentos Bancários de Jataí (SEEB-
Jataí), Sindicato filiado a FEEB-GO/TO, 
realizará eleição da sua nova Diretoria no 
dia 10 de julho de 2020, das 9 à 17hs. Os 
votos serão colhidos na sede do sindicato 
e nos postos de trabalho dos associados. 
O pleito definirá corpo diretivo e represen-
tativo da entidade - efetivos e suplentes, 
para o quadriênio de 2020 a 2024.
 A Chapa Perseverança foi a única a 
se inscrever para a eleição da nova dire-
ção do Sindicato dos Bancários de Jataí. 
Isso mostra o reconhecimento da catego-
ria ao trabalho já desenvolvido pelo grupo, 
que sempre esteve na luta, defendendo os 
trabalhadores dos abusos promovidos pe-
los bancos.
 Para o Presidente da FEEB-GO/TO, 
Sergio Luiz da Costa, a eleição do sindica-
to será um processo democrático e trans-
parente como deve ser, “os sindicatos filia-

dos a nossa federação tem como tradição 
promover eleições de forma justa e clara, 
respeitando tanto as cláusulas estatutárias 
de cada sindicato quanto a lei eleitoral. Os 
cuidados e as determinações para com-
bater o coronavírus serão tomadas. Co-
nhecemos o trabalho da chapa, e estamos 
cientes que todos os membros que a com-
põe representará muito bem os bancários 
da nossa base.” 
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Coronavírus
FEEB-GO/TO cobra da FENABAN testagem 
da Covid-19 em todos os bancários e 
estabilidade no emprego
 Em reunião realizada através de 
videoconferência, ontem 1º de julho, o presidente da 
Federação dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Goiás e Tocantins (FEEB-GO/TO), 
Sergio Luiz da Costa, presidentes dos sindicatos 
filiados e diretores sindicais cobraram da Federação 
Nacional dos Bancos, na oportunidade representada 
pelo Diretor de Políticas e Relações Trabalhistas, 
Adalto Duarte, a testagem em todos os bancários 
para detectar a Covid-19.
 O pedido deve-se ao agravamento de casos 
dentro das agências. “Estamos recebendo em todos 
os sindicatos filiados a nossa federação denúncias 
de trabalhadores infectados, e os bancos não estão 
realizando testes para identificar outros casos nestas 
unidades, tendo em vista que algumas pessoas são 
assintomáticas e podem transmitir a doença para 
outras, estamos cobrando dos bancos a testagem em 
todos trabalhadores, não só em Goiás e Tocantins, 
mas a nível nacional”, disse o presidente da FEEB-
GO/TO, Sergio Luiz da Costa. 
 Também foram tratados na reunião outros 
assuntos de importância da categoria bancária, 
dentre eles destacamos o pedido feito aos bancos 
da estabilidade no emprego ou mecanismos que 
dificulte as demissões sem justa causa no período 
da pandemia. O diretor da FENABAN, Adalto Duarte, 
recebeu as reivindicações que serão levadas aos 
bancos. “Reconhecemos a importância da mesa 
de negociações da CONTEC/FENABAN a qual a 
FEEB-GO/TO participa ativamente com propostas 
em benefícios da categoria”, destacou Adalto.  A 
FEEB-GO/TO está mobilizada juntamente com seus 

sindicatos filiados para que estes pedidos possam 
ser atendidos rapidamente. 

Campanha Salarial 2020
 A Confederação Nacional dos Trabalhadores 
nas Empresas de Crédito (CONTEC) realizará o 
XLVIII Encontro Nacional de Dirigentes Sindicais 
Bancários e Securitários, Campanha Salarial 
2020, no dia 21 de julho por videoconferência. É 
neste encontro que sairá a pauta de reivindicações 
unificada dos bancários de todo o país que será 
entregue aos bancos. 
 A FEEB-GO/TO, já realizou o encontro 
entre os bancários de Goiás e Tocantins e está 
com a pauta de reivindicações dos trabalhadores 
dos dois estados pronta para apresentar no dia 21. 
“Destacamos a importância da CONTEC na mesa 
de negociações da Campanha Salarial 2020/2022, 
através do presidente Lourenço Ferreira do Prado, 
para guiar as negociações”, salientou Sergio Costa. 
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GOIÂNIA, 01 DE JULHO DE 2020

 O Sindicato dos Empregados em Estabele-
cimentos Bancários de Jataí (SEEB-Jataí), filiado 
a FEEB-GO/TO, realizará eleição da sua nova Di-
retoria no dia 10 de julho de 2020, das 9 ás 17hs. 
Os votos serão colhidas na sede do sindicato e 
nos postos de trabalho dos associados. O pleito 
definirá corpo diretivo e representativo da enti-
dade - efetivos e suplentes, para o quadriênio de 
2020 e 2024.
 A Chapa Perseverança foi a única a se ins-
crever para a eleição da nova direção do Sindica-
tos dos Bancários de Jataí. Isso mostra o reconhe-
cimento da categoria ao trabalho já desenvolvido 
pelo grupo, que sempre esteve na luta, defenden-
do os trabalhadores dos abusos promovidos pe-
los bancos.
 Para o Presidente da FEEB-GO/TO, Ser-
gio Luiz da Costa, a eleição do sindicato será um 
processo democrático e transparente como deve 
ser, “os sindicatos filiados a nossa federação tem 

SEEB Jataí terá eleição da 
diretoria no dia 10 de julho

como tradição promover eleições de forma justa e 
clara, respeitando tanto as cláusulas estatutárias 
de cada sindicato quanto a lei eleitoral. Os cuida-
dos e as determinações para combater o corona-
vírus serão tomadas. Conhecemos o trabalho da 
chapa, e estamos cientes que todos os membros 
que a compõe representará muito bem os bancá-
rios da nossa base.”

 A academia do SEEB-Jataí pas-
sou por uma ampla reforma passando de 
700m2 para1.050m2 , com vários apare-
lhos novos e demais todos reformados.
 Os bancários sindicalizados não 
pagam mensalidade da Academia e seus 
dependentes paga apenas uma taxa sim-
bólica.
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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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SEEB Jataí terá eleição da Diretoria no 
dia 10 de julho
 O Sindicato dos Empregados em Es-
tabelecimentos Bancários de Jataí (SEEB-
Jataí), Sindicato filiado a FEEB-GO/TO, 
realizará eleição da sua nova Diretoria no 
dia 10 de julho de 2020, das 9 à 17hs. Os 
votos serão colhidos na sede do sindicato 
e nos postos de trabalho dos associados. 
O pleito definirá corpo diretivo e represen-
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 A Chapa Perseverança foi a única a 
se inscrever para a eleição da nova dire-
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que sempre esteve na luta, defendendo os 
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