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Vamos avançar também em 2015
Mais um ano se 

vai e a certeza de que 
estamos trilhando no 
caminho correto segue 
se concretizando em 
nossas consciências. 
Em 2014, em especial, 
vivenciamos dias difí-
ceis, mas também en-
contramos muitos par-
ceiros para enfrentá-los 
com fortes argumentos 
e muita disposição. 

Como tem ocorrido 
nos últimos anos, orga-
nizamos uma campa-
nha salarial participa-
tiva que resultou 
em uma mi-
nuta de rei-
vindicações 
bem elaborada 
para o confronto com 
o patronato. Embora 
tenha sido necessário 
recorrer, mais uma vez, 
à greve, obtivemos uma 
rápida negociação que 
resultou no aumento 
real de 2,02 por cento 
após uma semana de 
paralisação.  Outra luta 
que tem sido priorizada 
pelo Sindicato é o com-
bate ao assédio moral, 
essa prática criminosa 
que repudiamos com 
todas as nossas forças.

Tivemos, em 2014, 
avanços tecnológicos, 
com a implantação do 
sistema que permite o 
acesso ao site do Sin-

todas as esferas e de 
buscar subsídios junto 
às instâncias neces-
sárias para garantir os 
direitos e benefícios da 
categoria.

Tivemos também, 
pois ninguém é de ferro, 
oportunidade de nos 
confraternizar por meio 
de torneios esportivos, 
festa no Dia do Traba-
lho, Festa Junina e a 
confraternização com 
os bancários aposen-

tados.
As  v i -

tórias ob-
t i d a s  e m 

2014, porém, 
nos impõem a res-

ponsabilidade de buscar 
ainda mais conquistas 
no próximo ano, cons-
cientes das dificuldades 
que serão enfrentadas, 
mas confiantes de que 
teremos o apoio da ca-
tegoria para remover os 
obstáculos e continu-
ar a luta por melhores 
condições de trabalho, 
permitindo que entre-
guemos à sociedade 
o fruto de nosso labor 
com qualidade, eficiên-
cia e segurança.

Desejamos a todos 
um Feliz Natal e um 
2015 cheio de suces-
sos.

Sergio Luiz da Costa
Presidente

Feliz Natal e PrósPero aNo-Novo

Convênios, propiciando 
ampla gama de serviços 
e lazer ao sindicalizado, 
com destaque para a 
Casa de Apoio dos Ban-
cários para hospedar os 
associados do interior 
durante sua estada em 
Goiânia.

Promovemos o 1º 
Seminário Jurídico, com 

dicato pelo celular ou 
tablete, sem necessi-
dade de instalação de 
aplicativo. Mantivemos 
as estruturas do Clube 
dos Bancários e dos 

o tema Substituição 
Processual como Li-
nha Auxiliar na Luta 
Sindical, orientando 
os bancários 
quanto à 

possibilidade 
do Sindicato atu-
ar em nome próprio na 
defesa dos direitos indi-
viduais dos membros da 
categoria.

Tudo isso sem dei-
xar de lado o trabalho 
cotidiano de adminis-
trar a entidade e ouvir 
os sindicalizados, de 
dialogar com os diri-
gentes bancários em 
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CoNFraterNização

CamPaNha salarial

Sindicato promove ato contra demissões
Os bancários goianos 

reagiram contra a demis-
são em massa que vem 
sendo protagonizada pelo 
HSBC em todo o mundo, 
com grande impacto no 
Brasil, onde mais de 800 
empregados já foram des-
cartados. Em Ato Público 
de Protesto realizado no 
dia 12 de novembro, em 
frente à Agência Praça 
Tamandaré, em Goiânia, o 
movimento, liderado pelo 
Sindicato dos Bancários de 
Goiás, teve como proposta 
cobrar da instituição finan-
ceira o fim imediato das 
demissões.

Além da paralisação 
da unidade Tamandaré, os 
manifestantes percorreram 

O presidente do Sindi-
cato, Sergio Luiz da Costa, 
enfatizou que é preciso 
que a instituição financeira 
encontre outras formas de 
enfrentar seus problemas 
de gestão, sem penalizar 
o trabalhador, que passa 
anos laborando e dando 
lucros ao banco.

também outros postos de 
trabalho na capital, protes-
tando com carro de som e 
ganhando a adesão dos 
demais bancários do HSBC 
contra essa decisão insen-
sata do banco.

Almoço reúne bancários aposentados
Os bancários aposen-

tados foram homenageados 
pelo SEEB-Goiás com um 
almoço de confraternização. 
O encontro, realizado dia 28 
de novembro, foi marcado 
pela alegria contagiante dos 
participantes, com o sorteio 
de brindes, música ao vivo 
e descontração para toda a 
família, aproveitando a estru-
tura do Clube dos Bancários.

O presidente Sergio Luiz 
da Costa enalteceu a con-

tribuição dos trabalhadores 
hoje aposentados, respon-

sáveis pela construção da 
credibilidade do Sindicato 

dos Bancários e do início de 
sua infraestrutura.

Muita fartura no almoço  dos bancários aposentados
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Nova diretoria é 
eleita com 98,16% 

de aprovação
O presidente do Sin-

dicato dos Bancários 
de Goiás, Sergio Luiz 
da Costa, foi recondu-

5 de dezembro, tendo 
sido disponibil izadas, 
pela Comissão Eleitoral, 
mesas coletoras itine-

ali comparecer, espe-
cialmente os bancários 
de fér ias,  l icença ou 
aposentados.

tos de trabalhado-
res de Goiás, numa 
demonstração de 
que a administração 
anterior foi aprovada 
pela categoria.

Entre as prio-
r idades da nova 
gestão está a bus-
ca pela participa-
ção cada vez maior 
dos bancários em 
todas as fases das 
campanhas salariais 
anuais. A recupe-
ração salarial dos 
trabalhadores ban-
cários vem sendo 
conquistada a cada 
ano, ainda que de 

eleições siNdiCais

rantes que percorreram 
as cidades em que havia 
eleitores. Também foi 
colocada uma mesa fixa 
na sede do Sindicato 
para quem preferisse 

DESAFIOS
A nova diretoria eleita 

terá pela frente o de-
safio de comandar um 
dos mais respeitados 
e organizados sindica-

A votação teve ampla participação dos bancários em todo 
o Estado, como ocorreu em Formosa

Urna fixa na sede do Sindicato, em Goiânia, atraiu bancários aposentados ou que 
estavam em gozo de férias ou licença

zido para a gestão 
2015-2020,  com 
expressiva votação 
da categoria em to-
das as regiões do 
Estado com repre-
sentatividade sindi-
cal, comprovando 
a descentralização 
que o Sindicato vem 
promovendo nos úl-
timos anos. A nova 
diretoria é integra-
da por bancários de 
praticamente todas 
as instituições finan-
ceiras com atuação 
em Goiás e vai man-
ter o foco nas cam-
panhas salariais e 
defesa intransigente dos 
direitos da categoria e 
contra os abusos cometi-
dos pelos bancos.

A votação foi rea-
lizada nos dias 3, 4 e 

maneira lenta, graças ao 
empenho e dedicação de 
cada um dos que se inte-
gram às greves e outros 
movimentos reivindica-
tórios.

Para o Sindicato é 
fundamental a continuida-
de das lutas por melhores 
condições nos postos de 
trabalho, com estruturas 
físicas adequadas para 
o bom desempenho pro-
fissional dos bancários. 
Será dada especial aten-
ção no combate às práti-
cas ilegais e desumanas 
do assédio moral e outras 
atrocidades cometidas 
pelos bancos no dia a dia 
da relação de trabalho.



Dezembro / 20144

Clube dos baNCários

Escolinha de Futebol teve quatro pódios em 2014
A Escolinha de Futebol do 

Clube dos Bancários (Aesesb) 
participou de três competições 
no primeiro semestre, obtendo 
excelentes resultados em todas 
elas. Na Copa Revelação, foi 
vice-campeã nas categorias 98 
e 2002, mesmo resultado obtido 
na Copa Ovel. Também parti-
cipou do Campeonato Goiano 
Sub-17.

A Escolinha recomeça no 
dia 12 de janeiro de 2015. A 
partir da primeira semana de 

janeiro, as inscrições estarão 
abertas nas categorias sub 5, 
sub 8, sub 10, sub 12, sub 13, 
sub 15 e sub 17.

A partir de janeiro, já está 
confirmada a participação 

da Aesesb no 
Campeonato 
Goiano cate-
gorias sub-13, 
15 e 17, promo-
vido pela Fede-
ração Goiana de 
Futebol.

O time do Bradesco T-9, 
que já havia vencido na moda-
lidade Sete Soçaite, conquistou 
mais um título de campeão 
bancário de futebol, desta vez 
no Nove Soçaite. A partida final 
foi disputada contra o Santan-
der no Clube dos Bancários no 
dia 30 de novembro, em jogo 
emocionante, que terminou 
em 2 a 1.

As premiações levaram 
o nome do diretor do SEEB-

Bradesco T-9 é bicampeão no Nove Soçaite
-Goiás, Robson Vieira, incen-
tivador do esporte e membro 
da equipe do Bradesco T-9. A 
artilharia da competição ficou 
empatada entre o jogador 
Mauro (Santander) e Brenno 
(Mercantil) com 18 gols cada. 
Além do troféu ambos ga-
nharam um par de chuteiras. 
O jogador Adhan garantiu o 
troféu de goleiro menos vaza-
do e ganhou também um par 
de luvas.

Bradesco 
T-9 ganhou 
duas 
competições 
bancárias 
este ano

Fique atento aos seus direitos...
Monitoramento de resultados

Seguro 
Desemprego 

Curso de 
Requalificação 

Profissional

Folga Assiduidade
Uma importante con-

quista assegurada na Con-
venção Coletiva de Trabalho 
é a “folga assiduidade”. Os 
bancários têm direito a um 
dia de ausência remunerada, 
desde que não tenha havido 
falta injustificada ao trabalho 
no período de um ano.

O dia de fruição ocor-
rerá impreterivelmente no 
período de 01/09/2014 a 
31/08/2015 e será definido 
pelo gestor em conjunto com 
o empregado. A folga não 
poderá, em hipótese alguma, 
ser convertida em pecúnia e 

No monitoramento de resultados, os bancos não 
podem expor publicamente o ranking individual de 

seus empregados. É vedada ao gestor a cobrança de 
cumprimento de resultados por mensagens no telefone 
particular do empregado. No caso de descumprimento 
por parte dos chefes o Sindicato deve ser acionado.

Alguns colegas têm per-
dido o direito ao recebimento 
dos valores relativos ao curso 
de requalificação profissional 
pelo simples fato de não se 
atentarem ao prazo previs-
to no Termo de Rescisão 
Contratual – Homologação/
Assistência.

O prazo máximo para o 
requerimento é de 90 dias a 
contar da data de dispensa 
do empregado e não da data 
de homologação da rescisão. 
Fiquem atentos!

O Sindicato alerta aos 
colegas dispensados 
sem justa causa de que o 
Seguro Desemprego deve 
ser requerido logo após 
o recebimento do FGTS. 
É importante observar 
os prazos previstos para 
estes casos para que o 
colega não perca esse 
importante direito.
As orientações 
pertinentes são prestadas 
pelo Sindicato ou 
pela Caixa, quando 
do recebimento das 
verbas rescisórias e do 
levantamento do saldo do 
FGTS e dos 40% relativos 
à multa.

nem para compensar faltas 
ao serviço. Também não é 
cumulativa.

Os bancos que já con-
cedem qualquer outro bene-
fício que resulte em folga ao 
empregado, tais como faltas 
abonadas, abono assiduida-
de, folga de aniversário e ou-
tros, ficam desobrigados do 
cumprimento desta cláusula, 
prevalecendo os critérios 
mais vantajosos.

Caso tenha dificuldade, 
o Sindicato precisa ser infor-
mado para que o direito de 
todos seja garantido.


