
Goiânia, 15 de agosto de 2019

70 anos do SEEB-GO
Comemoração será no dia 31 de agosto, sábado
 O Sindicato dos Bancários de Goiás vai realizar 
uma grandiosa festa em comemoração aos seus 70 anos 
de existência e também ao Dia Nacional do Bancário. O 
evento acontece no dia 31 de agosto de 2019, no Clube 
dos Bancários.
 Objetivando a valorização de seus associados, o 
Sindicato vai sortear valiosos prêmios entre os bancários 
sindicalizados, dentre eles um automóvel Renault Kwid 
Zen (completo) zero quilômetro. Os sorteios também acon-
tecem no dia 31 de agosto, no Clube dos Bancários, du-
rante a festa da categoria bancária.

Encontro Nacional de Dirigentes 
Bancários e Securitários 2019

 Teve início na manhã de ontem, 14, em João 
Pessoa, na Paraíba, o Encontro Nacional de Dirigentes 
Sindicais Bancários e Securitários, realizado pela Contec 
(Confederação Nacional de Bancários). A reunião continua 
nesta quinta-feira, 15, em seu último dia. 
 A delegação do Sindicato dos Bancários no Es-
tado de Goiás  está participando do encontro liderado pelo 
presidente do SEEB-Goiás e da Federação dos Bancários 
de Goiás e Tocatins, Sergio Luiz da Costa. 
 Dentre os vários assuntos em pauta neste encon-
tro está a discussão e os encaminhamentos das federa-
ções e sindicatos para adequação da Convenção Coletiva 
de Trabalho e Acordos Coletivos de Trabalho;
- a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da chamada 
MP da liberdade econômica, que permite o trabalho aos 
domingos e feriados;
- palestra com Adauto de Oliveira Duarte, coordenador 
das negociações da Fenaban (Federação Nacional dos 
Bancos), que discorreu sobre “A evolução da atividade 
econômica bancária e suas possíveis repercussões nas 
reações do trabalho”;
- palestra com doutor Aluisio Aldo, subprocurador geral de 
trabalho, que abordou o tema “Ultratividade”;

- palestra com Humberto Santos Almeida, diretor eleito da 
Cassi do Banco do Brasil, que falou sobre “Cassi/BB”;
- palestra com Marcelo Lopes Lourenço, gerente executivo 
do BB, que discorreu sobre “PAQ (Programa de Adequa-
ção de Quadro) do BB”, e Antonio Augusto de Miranda e 
Souza, diretor de administração da Funcef/Caixa, fez am-
pla explanação sobre a situação da Funcef. 


