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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, 05 de outubro de 2020
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TOCANTINS
Chapa 1 é eleita com 99,33% dos 
votos válidos

 CHAPA 1 - GESTAO EFICIENTE 
“Eficiência, Ética e Renovação”, foi eleita 
para comandar o Sindicato dos Bancários 
do Tocantins nos próximos 4 anos 
(2021/2024). A nova diretoria foi eleita com 
99,33% dos votos válidos. O processo 
eleitoral foi encerrado na noite de ontem, 
04, quando foram contabilizados os votos 
pela comissão eleitoral. 
 A votação foi realizada nos dias, 01, 
02 e 03 de outubro na sede do SINTEC-
TO das cidades de Palmas, Gurupi e 
Araguaína de forma democrática, ordeira 
e com todos os cuidados necessários para 
a não disseminação da COVID-19.  
 O atual diretor do SINTEC-TO e 
que foi eleito para presidir a entidade 
sindical nos anos de 2021 à 2024, Ruy 
Ferreira Ramos, agradeceu a confiança 
da categoria bancária durante o pleito 
eleitoral. “Estamos grato pela participação 
das bancárias e bancários do Estado do 
Tocantins neste processo eleitoral do 
nosso sindicato. Ficamos muito felizes 

com o resultado, que nada mais é do que a 
resposta de todos o esforço e trabalho que a 
atual diretoria realiza e que continuaremos 
praticando, buscando sempre aprimorar e 
concertar as eventuais falhas”. 
 O presidente da FEEB-GO/TO, Sergio 
Luiz da Costa, esteve presente na apuração 
dos votos e salientou o compromisso da 
federação em apoiar a nova diretoria, 
“iremos continuar unidos como sempre 
estivemos, como o compromisso de lutar 
em defesa da categoria bancária. Parabéns 
a nova diretoria, que possam realizar uma 
excelente gestão”.

Continua no verso
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