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28 de agosto

Trabalhadores durante a histórica greve de 1951, que deu origem às comemora-
ções pelo Dia do Bancário

 O Dia dos Ban-
cários é comemorado em 
28 de agosto, como lem-
brança da greve de 1951, 
ocasião em que a cate-
goria colocou em xeque 
a Lei de Greve do presi-
dente Dutra que, desde 
1946, proibia greves em 
vários setores, incluídos 
o bancário. Nesta data 
foi realizada uma gran-
de assembléia, em São 
Paulo, na qual os bancá-
rios paulistas decretaram 
greve após a negativa da 
proposta de reajuste de 
40%, salário mínimo e 
adicional por tempo de 
serviço, bancários do Rio 
de Janeiro e de Minas 
Gerais também aderiram 
ao movimento.
 Após 69 dias de 
greve sob repressão, a 
Justiça concedeu reajus-
te de 31%, pondo fim à 
paralisação. Ainda na-
quele ano, a categoria 
conquistou a jornada de 
seis horas de trabalho di-
ário para os bancários e a 
aposentadoria por tempo 
de serviço. O dia em que 
aconteceu essa grande 
assembléia foi escolhi-
do para se comemorar o 
Dia Nacional do Bancá-

rio, instituído pela Lei n.º 
4.368, de 23/07/1964.
 De lá para cá, 
ouve diversas mudanças 
no sistema financeiro, 
tecnológicas e no perfil 
do trabalhador.  A mão 
de obra bancária exige 
dia após dia maior qua-
lificação do profissional, 
além disso alguns cargos, 
como os de escriturários 
e de chefias intermediá-
rias, estão rapidamente 
sendo substituídos pelos 
serviços automatizados. 
O processo de ajuste 
nos bancos tem sido do-
loroso para a categoria, 
marcado por demissões 
em massa, intensificação 
do processo de trabalho, 
flexibilização da jornada 
e do salário. A perspec-
tiva é que esse processo 
seja constante, exigindo 
a atualização permanente 
do bancário.
 O movimento 
sindical tem um papel-
-chave nesse cenário, 
não só ao discutir a ques-
tão do emprego, mas 
também da formação 
profissional, saúde do 
trabalhador, e da sua re-
muneração. No momento 
em que estamos em plena 

campanha salarial, preci-
samos continuar unidos, 
somando forças frente 
aos banqueiros, para que 
eles reconheçam a mão 
de obra qualificada e que 
atua com disposição no 
cumprimento de metas, 
muitas vezes fora da re-
alidade, e concedam um 
reajuste salarial digno.
 Estamos pas-
sando por um momento 
financeiro tumultuado, 
apesar de termos a cons-
ciência de que os lucros 
bancários nunca foram 
tão altos quanto agora. 
Comemoramos o 
dia que nos é dedi-
cado, reivindicando 
aos patrões reajus-
te salarial decente, 
maior participação 
nos lucros ou resul-
tados, garantia de 
emprego, fim das 
metas abusivas e 

valorização da categoria 
que é ponta de flecha do 
movimento econômico 
do país.
 O ano de 1951 
ficou marcado pela luta 
dos bancários. E é ela,  
o melhor instrumento de 
valorização da nossa ca-
tegoria. Temos consciên-
cia disto, e por isto, o mo-
mento de caráter festivo, 
pede que aproveitemos 
a ocasião para fortalecer 
nossa mobilização nesta 
campanha salarial. Para-
béns bancários e bancá-
rias! 

Dia Nacional do Bancário



Nove Soçaite
Terceira rodada será disputada neste sábado, 29

Jogos da 
AESESB

 A Escolinha de 
Futebol do Clube dos 
Bancários (AESESB) 
estréia da Copa Ovel 
no próximo dia 4 de se-
tembro. Nesta data as 
categorias sub 10, 11 e 
12 jogam contra a Es-
colinha de Futebol Ong 
Mais Ação no CT. Fute-
bol Arte a partir das 14h. 
 Ainda pela Copa 
Ovel as categorias sub 
14 e 16 jogam em casa 
contra o Lombence a 
partir das 9h do dia 13 
de setembro. 
 Pela Copa Goiás 
a AESESB faz sua es-
tréia no dia 17 de setem-
bro, às 15h30min,  quan-
do a categoria sub 13 
recebe em casa a equipe 
de São Luiz.

Amistoso

Time máster do SEEB-GO e do Atlético jogam 
neste sábado, 29
 Amistoso entre a 
equipe máster do SEEB-
-GO e do Atlético, times 
formados por ex-jogado-
res, medirão forças neste 
sábado, 29, às 9h30min, 
no Clube dos Bancários 
(Conjunto Itatiaia em 
Goiânia). Além da dis-
puta, claro pela vitória, 
o objetivo principal do 
jogo é incentivar a práti-

ca de esportes e o cuida-
do com a saúde. 
 O jogo acontece 
no campo oficial do com-
plexo esportivo, o mes-
mo já recebeu a seleção 
brasileira de futebol de 
1994 dentre outras como 
Argentina e Colômbia. 

A partida também marca 
as comemorações do Dia 
do Bancário, quando se-
rão distribuídos 1.000 li-
tros de chopp, dois bois e 
uma leitoa no rolete.  Ve-
nha torcer pelo seu time 
e confraternizar com seus 
colegas!

 Abrindo a rodada 
deste final de semana às 
8h45min tem SICOOB 
e BCN, o Bradesco T9 
pega o Bradesco Finan-
ciamentos às 10h15min. 
No dia 15 de agosto as 
equipes disputaram a se-
gunda rodada da compe-
tição e como de costume 
ouve muitos gols. 
 O destaque foi o 

SICOOB que goleou o 
Bradesco Financiamen-
to por 8 a 3. A equipe do 
Santander também ven-
ceu com o placar folga-
do ao marcar 3 vezes na 
vitória por 3 a 1 contra 
o Esporte Clube Brades-
co. O Itaú Independên-
cia venceu com o placar 
apertado de 2 a 1. 
 O BCN e Brades-

co T9, que disputaram 
a final do Campeonato 
Sete Soçaite neste ano, 
mostraram mais uma vez 
um belo futebol. No total 
foram marcados 7 gols na 
partida mais equilibrada 
desta rodada, e foi o  Bra-
desco T9 que saiu com a 
vitória vencendo com o 
placar final de 4 a 3. 

Taça FEEB - GO/TO
Bradesco T9 vence primeiro jogo da Copa dos Campeões

            A equipe do Bra-
desco T9 saiu na fren-
te na disputa com o BB 
de Gurupi pelo título de 
campeão da Copa dos 
Campeões, vencendo por 
6 a 3. A primeira partida 
entre os dois times acon-
teceu no último sábado, 
22, no Clube dos Bancá-
rios em Goiânia. A equi-

pe goiana começou mui-
to bem no jogo impondo 
o ritmo da partida e como 
de costume manteve o 
time ofensivo até o apito 
final.
            Com dois gols 
de Tafael, dois de Bre-
no, um de Juan e um de 
Odivair o Bradesco T9 
neutralizou a equipe do 

BB de Gurupi que contou 
com dois gols de Leomar 
e um de Victor. A grande 
final acontece em Gurupi 
(TO) no próximo dia 12 
de setembro.
            O presidente da 
Federação dos Bancá-
rios de Goiás e Tocantins 
(FEEB - GO/TO), Sergio 
Luiz da Costa agradeceu 
a comitiva que veio do 
Tocantins para prestigiar 
o jogo e aos atletas que 
se disponibilizaram à 
participar da competição. 
“Parabenizamos as duas 

Diretores de plantão

 Neste final de se-
mana (sábado, 29, e do-
mingo, 30) a equipe será 
formada por José Américo 
e Ronaldo Godinho. 
 Eles estarão em 
plena disposição dos pre-
sentes afim de sanar even-
tuais dúvidas sobre o uso e 
espaço do complexo espor-
tivo além de assuntos re-
lacionados ao movimento 
sindical e a sindicalização.

equipes pela partida, em 
especial ao Bradesco T9 
que venceu o jogo, mas 
o mais importante é a 
confraternização entre a 
categoria bancária. Apro-
veitamos a oportunida-
de para convidar toda a 
categoria para torcer por 
seu time no próximo dia 
12 em Gurupi (TO).


