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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-
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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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 O Banco do Brasil credita nesta 
sexta-feira, 11, os valores correspondentes 
à Participação nos Lucros ou Resultados 
(PLR) relativa ao primeiro semestre de 
2020, cujos valores por cargo são de R$ 
4.845,65 para escriturários e R$ 5.471,08 
para caixa executivo. A PLR do Banco do 
Brasil é composta pelo módulo Fenaban e 
pelo módulo BB. 
 O pagamento do abono de R$ 2 mil 
será pago no próximo dia 20 junto com os 
salários e a diferença dos tíquetes será 
creditada dia 30/09.
 O Itaú informou que fará o pagamento 
da Participação nos Lucros ou Resultados 
(PLR) juntamente com os valores do 
Programa Complementar de Resultados 
(PCR) no próximo dia 21 e o abono de 
R$ 2 mil dia 25, junto com os salários 
reajustados.
 A Caixa Econômica Federal vai pagar 
o abono de R$ 2 mil mais a Participação 
Nos Lucros ou Resultados (PLR) na 
próxima segunda-feira, 14.
 “Após o estresse e muita luta do 

movimento sindical nas negociações com 
as instituições financeiras, agora é chegado 
o momento dos bancários colherem 
os frutos desse exaustivo trabalho. 
Principalmente com a vitória da categoria 
em garantir a manutenção de todos os 
direitos anteriormente conquistados e 
avanços nos reajustes salariais deste ano 
e em 2021, este último com aumento real”, 
afirma Sergio Luiz da Costa presidente da 
FEEB-GO/TO e do Sindicato dos Bancários 
de Goiás.

Assinatura de acordos garantem pagamentos das 
verbas negociadas. Lourenço Ferreira do Prado (CONTEC) (E), 
Sergio Luiz da Costa (FEEB-GO/TO e SEEB-Goiás) (C),  e Adauto de 
Oliveira Duarte (FENABAN) (D)


