
Goiânia, 06 de setembro de 2019

Clube dos Bancários apresenta 
Banda Sambalaio

 A animação musical deste sába-
do, 7 de setembro (feriado) ficará por 
conta da Banda Sambalaio, que agita-
rá a galera a partir das 12h. Com re-
pertório eclético e muito talento o gru-
po musical com certeza irá agradar os 
frequentadores do clube. A Sambalaio 
é composta por Geovani Moreno - voz 
e violão, Ivana  - voz, Fabio Emos - voz 
e surdo, Gean Fosko - voz e pandeiro 

e Sirley de Castro - voz e percussão. O show conta ainda com a participação 
especial de Wisley Tavares nos teclados.  Leve a família, convide os amigos 
e prestigie mais esta atração musical no Clube dos Bancários.

Festa em comemoração aos 70 anos 
do SEEB-Goiás e Dia Nacional dos 

Bancários foi um sucesso
 Em  clima de muita descontração a família 
bancária se divertiu no Clube dos Bancários no últi-
mo sábado, 31,  ao som de Caio Costa e sua Banda. 
O ex-integrante do grupo Só prá Contrariar animou 
a galera com repertório eclético e dançante.  Os pre-
sentes saborearam um delicioso almoço, com chur-
rasco e muito chopp. 
O evento ofereceu atrações para todos os públicos 
e idades. As crianças ficaram encantadas com apre-
sentação circense e se refrescaram no parque aquá-
tico infantil.
 O ponto alta da festa foram os sorteios. Fo-
ram nove valiosos prêmios sorteados entre os ban-
cários sindicalizados, dentre eles um automóvel 
Kwid zero quilômetro, totalizando mais de 50 mil re-
ais em prêmios. Mais de mil pessoas prestigiaram 
o evento com suas presenças. “Agradecemos todos 
os integrantes da família bancária que abrilhantaram 
esta bela festa de 70 anos de lutas e conquistas do 
Sindicato dos Bancários de Goiás”, expressou o pre-
sidente Sergio Luiz da Costa.

Diretores de plantão
 Gilmar Fernan-
des, Juarez Antônio e Se-
bastião Gomes formam 
a equipe de plantonistas 
deste final de semana, sá-
bado, 07 e domingo, 08 no 
Clube dos Bancários.  
 Além da recepti-
vidade, eles estarão em 
plena disposição dos pre-
sentes para sanar eventu-
ais dúvidas sobre o uso e 
espaço do complexo es-
portivo. 
 Assuntos perti-
nentes ao movimento sin-
dical e a sindicalização 
também poderão ser trata-
dos com a equipe.



Reajuste salarial dos bancários é de 4,31%
 Foi divulgado 
hoje pelo IBGE o 
Índice Nacional de 
Preços (INPC) de 
agosto, que ficou 
em 0,12%, acumu-
lando nos últimos 
12 meses o índice 
de 3,28%. Como o 
reajuste salarial da 
categoria bancária, 
negociado no ano 
passado garan-
te 1% de aumento 
real, o reajuste sa-
larial da categoria 
é de 4,31% a partir 
de 1º de setembro 
de 2019.
 Este índice 
corrige todas as 
verbas que com-
põem a remunera-
ção dos bancários, tais como auxílios alimentação creche/babá e as partes fixas da 
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) e outras.
 A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) garante valores mínimos conforme 
mostramos no quadro. “As negociações de várias categorias de trabalhadores estão 
tendo enormes dificuldades para assinarem acordos e, quando assinam, nem sem-
pre conseguem reposição integral da inflação. “Nas negociações do ano passado 
foram asseguradas manutenções das conquistas anteriormente auferidas, reposição 
integral da inflação e aumento real de salários, resultado da união e determinação 
dos integrantes da nossa classe”, afirma o presidente do SEEB-Goiás, Sergio Luiz da 
Costa.


