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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. 

Goiânia, 29 de agosto de 2020

22

CAMPANHA SALARIAL 2020 : BANCO DO BRASIL

Pressão dos sindicalistas na mesa de negociações 
faz BB voltar atrás e manter direitos 

 A Comissão de Negociação da CONTEC, realizou, via 
remota/virtual, às 14 horas de ontem, 28, a oitava reunião desta 
campanha salarial, com a Comissão de Negociação do Banco 
do Brasil. Na reunião foi discutido a manutenção do ACT vigente 
e acréscimo  de benefícios, buscando melhor qualidade de vida 
dos funcionários e condições de trabalho.
 Representando a Federação dos Bancários no Estado de 
Goiás e Tocantins (FEEB-GO/TO), esteve presente na reunião, 
o presidente do Sintec-TO, Crispim Batista, o Diretor do SEEB-
GO, Ivanilson Batista e o diretor do Sintec-TO, Édson Gallo. 
Após vários debates e pressão, por parte da Comissão que 
representam os trabalhadores, a direção do Banco do Brasil 
voltou atrás, e afirmou que irá manter:

- Atuais regras de PLR

-3 ciclos avaliatórios para descomissionamento por Desempenho

- 10 minutos de descanso a cada hora para quem trabalha no 
auto atendimento.

As alterações propostas para o atual ACT são as seguintes:
 
a) Faltas Abonadas para funcionários pós 98: o banco restringirá o acúmulo e possibilidade de 
conversão em espécie. 
Em relação as faltas abonadas adquiridas em 01/09/2020, se não utilizadas até 31/08/2021, 
serão automaticamente convertidas em espécie em 01/09/2021. A partir daí, as faltas adquiridas 
e não utilizadas até o dia 31/08, do ano seguinte, terão  que ser gozadas juntamente com as 
primeiras férias utilizadas, sob pena de perda das mesmas.

b) Folgas decorrentes de trabalho para a Justiça Eleitoral: cujo prazo de utilização será 
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estendido de 60 para até 180 dias;
 
c) Intrajornada: que passará a permitir que o funcionário de 6 (seis) horas, possa optar por 
expandir para até 1 (uma) hora, o intervalo para descanso e alimentação,  com registro no 
ponto eletrônico, assim como, o funcionário com jornada de 8 (oito) horas, possa reduzir, para 
até 30 (trinta) minutos, seu intervalo para descanso e alimentação, em ambos os casos, se do 
interesse e nos dias em que, formalizados pelo funcionário; 

d)   Ponto eletrônico: que passará a ser adotado também para os funcionários lotados na 
BBDTVM, BBSeguridade, BBConsórcios e FBB;

CLÁUSULAS ECONÔMICAS.  
O Banco se comprometeu a seguir o que foi acertado na mesa única da FENABAN como 
segue.

Para 2020: Reajuste de 1,5% para salários, com abono de R$ 2 mil.

Para as demais verbas, como vales alimentação/refeição e auxílio-creche/babá, será garantida 
a reposição da inflação (estimada em 2,74% no período).

Para 2021:  Reposição integral do INPC do período + 0,5% de ganho real, para salários e 
demais verbas como VA e VR, assim como para os valores fixos e tetos da PLR. A proposta 
prevê ainda, a manutenção de todas as cláusulas do ACT por dois anos.
 
Assembleias ocorrerão na próxima segunda-feira, 31, a serem divulgadas pelos Sindicatos.

Assembleias do SEEB-GO

 O acesso à assembleia dos trabalhadores do Banco do Brasil da 
base do Sindicato dos Bancários no Estado de Goiás, será através 
dos links que serão disponibilizados momentos antes do seu início 
através do site www.bancariosgo.org.br e de mensagens whatsapp nos 
números cadastrados. Se o seu número ainda não esteja cadastrado 
envie mensagem para o Sindicato (62 99997-6251), informando seu 
nome, banco e agência de lotação. 

 Além da assembleia do Banco do Brasil, ocorrerá também assembleias dos 
trabalhadores da Caixa Econômica Federal e dos Bancos Privados. 


