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Vem aí mais um ano de 
união e conquistas

Nesta edição, o jornal Últimas publica uma retrospectiva das ações do Sindicato 
dos Bancários de Goiás em 2015. Foram muitas e variadas atividades sociais, políticas 

e de mobilização classista, mas se fosse necessário resumi-las em uma só palavra, 
esta seria “União”.

Isso porque a categoria se fez presente todas as vezes em que houve o 
chamamento, fosse em momento festivo ou em situação de embate.

É essa união que esperamos para 2016! Somente com ela vamos conseguir fazer 
com que respeitem nossos direitos e viabilizem reajustes salariais justos para que 

possamos manter nossa dignidade profissional e pessoal.
O Sindicato agradece cada bancário por essa atitude neste ano, desejando um feliz 

Natal e um Ano Novo repleto de conquistas.
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Mar de lama e 
capacidade de reerguer

Quem pensou que o rompimento da barragem em 
Mariana, Minas Gerais, com todo aquele barro mineral 
esparramado, era o que pior podia acontecer para o Brasil 
neste final de ano, não conhece a capacidade de produzir 
sujeira da política brasileira.

O mar de dejetos extrapola o leito do Rio Doce, avança 
pelo Oceano Atlântico, mas o pior mesmo é a lama que já 
invadiu o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional há 
tempos, cujos reflexos são mais evidentes a cada dia que 
passa. 

Os reflexos de tudo isso o que ocorre em Mariana e 
em Brasília assumem uma proporção gigantesca e conse-
quências incalculáveis. 

No caso de Minas, a barragem já rompeu, o estrago 
é visível e só resta buscar meios de minimizar os efeitos 
danosos que certamente já estão sendo observados pelo 
caminho da lama. Também é preciso cobrar dos responsá-
veis pelo desastre ecológico que paguem pelos prejuízos e 
que promovam ações urgentes para evitar que a situação 
se torne irreversível.

Isso também serve para a esfera política e econômica: 
é necessário punição e ação se não quisermos ver nosso 
rico país se esgotando pelo ralo.

O consolo é que o Brasil é maior do que essas em-
presas mineradoras, do que esses políticos corruptos, do 
que esses gestores públicos incompetentes. O que carrega 
nosso país é a força de trabalho de uma população de 
mais de 100 milhões de pessoas economicamente ativas. 
É um exército que pode alavancar a economia, desde que 
tenha o apoio e as ferramentas adequadas, além da indis-
pensável união entre os integrantes de cada categoria de 
trabalhadores.

No que depender dos bancários, estou certo de que 
o Brasil vai se recuperar breve e bravamente, porque já 
demonstramos nossa consciência de classe e união para 
buscar nossos objetivos. Resta agora que governo e empre-
sários façam a sua parte, nos dando o apoio e as ferramentas 
para que juntos possamos reerguer este país.

editorial Sergio Luiz da Costa, Presidente

deMissões iMotivadas

Protesto fecha agência do Itaú em Goiânia
Ato público promovido 

pelo Sindicato dos Bancários 
de Goiás fechou a Agência 
147/Goiânia, a principal unida-
de do Itaú na capital, no dia 8 
de dezembro. A mobilização é 
um protesto contra as demis-
sões imotivadas praticadas 
pelas instituições financeiras 
no Brasil. 

O Itaú foi escolhido por ter 
desencadeado um processo de 
demissão em massa em todo 
o país, sendo o que mais de-
miitiu empregados nos últimos 
três meses em Goiânia, com o 

desligamento 
de 40 empre-
gados sem mo-
tivação.

O  B r a -
desco ocupa 
a  s e g u n d a 
colocação no 

e ajudam a estabelecer o caos 
do desemprego de milhares de 
famílias no Brasil.

No mês de setembro o 
Sindicato dos Bancários de 
Goiás realizou protesto em 
razão da declaração do dire-
tor da área de varejo do Itaú, 
Marco Benomi, em reunião 
de acionistas, de que em três 
anos o banco fecharia 15% 

ranking dos bancos que mais 
demitiram, dispensando 17 
empregados nos últimos dias 
em Goiânia.

Essas demissões imoti-
vadas vêm na contramão dos 
lucros astronômicos auferidos 
pelas instituições financeiras 
graças ao trabalho profícuo dos 
bancários. O Itaú faturou R$ 
17,662 bilhões nos primeiros 
nove meses deste ano, enquan-
to o Bradesco obteve 12,837 
bilhões no mesmo período.

No âmbito econômico a 
lucratividade das instituições 
financeiras aumenta enorme-
mente em tempos de crise e 
os bancos jamais contribuem 
com as causas sociais do 
nosso país. Ao contrário, pro-
movem demissões imotivadas 

das cerca de 4 mil agências 
físicas que possui em todo o 
país. Afirmou ainda que em 10 
anos a instituição reduzirá pela 
metade as agências chamadas 
‘tijolo’. O Itaú conta hoje com 
90 mil funcionários, dos quais 
60 mil em agências, portanto, 
a estratégia poderia resultar no 
corte de 30 mil empregos.

O Sindicato dos Bancários 
de Goiás protesta veemen-
temente contra esse imoral 
processo de demissões imo-
tivadas e de cobranças de 
metas abusivas desencadeado 
pelos bancos, especialmente 
no Itaú e Bradesco, e exi-
ge respeito aos empregados 
bancários que tanto trabalham 
para a construção dos lucros 
dos patrões.
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retrospectiva 2015
4 4 Caixa 

100% pública: 
a luta barrou 
a abertura de 
capital da em-
presa;

4 4 Bancá-
rios mobilizados 
contra o PL-
4330 das ter-
ceirizações sem 
limites aprovado na Câmara 
dos Deputados e no Senado 
(PLC 30/2015);

4 4 Dia do Trabalho come-
morado com sorteios de valio-
sos prêmios entre os bancários 
sindicalizados (27 de abril);

4 4 Empregados da Lo-
sango passam a integrar a 
categoria bancária;

4 4 Bancários do BRB fe-
cham agências em protesto 
contra a negativa do banco 
em pagar PLR 2014 e ao 
Projeto de Lei 467-DF que 
abre o capital da instituição;

4 4 Sindicato cobra ações 
d e  s e g u r a n -
ça bancária e 
SSPJ promove 
reuniões com 
bancos e a en-
tidade sindical 
para discutir o 
assunto;

4 4 Sindicato 
colhe sugestões 
dos bancários 
para construção 
da pauta de rei-
vindicações;

4 4 FEEB 
GO/TO realiza 
encontro das 
entidades sindi-
cais bancárias 
para a planifica-
ção da campa-
nha salarial;

4 4 Encontro nacional 
dos bancários, realizado 
pela Contec em Foz do 
Iguaçu-PR, unificou pauta 
de reivindicações;

4 4 Reuniões com ges-
tores regionais garantem 
soluções de conflitos na 
esfera administrativa;

4 4 Nova diretoria do 
Sindicato toma posse, man-
tendo Sergio Luiz da Costa 
na presidência da entidade 
sindical;

4 4 Clube dos 
Bancá r i os  f o i 
palco das come-
morações do Dia 
do Bancário com 
chopada, bois e 
porco no rolete; 

4 4 Bancários 
insistem para os 
bancos negocia-
rem seriamente 
sobre suas reivindicações na 
campanha salarial;

4 4 Sindicato 
promove mobi-
lização da cate-
goria;

4 4 Bancários 
fecham agência 
do Itaú em pro-
testo contra in-
transigência dos 
bancos nas negociações da 
campanha salarial;

4 4 Sindicato intensifica 
mobilização e convoca greve 
por tempo indeterminado;

4 4 Assembleia decreta 
paralisação em todo o siste-
ma financeiro; 

4 4 Greve fecha agên-
cias bancárias em todas as 
regiões do Estado de Goiás;

4 4 Bancos se curvam 
diante da força dos bancá-
rios e voltam a negociar;

4 4 Bancários aceitam 
propostas patronais e encer-
ram a greve de 21 dias no BB 
e rede privada, 22 na Caixa 
e 25 no BRB;

4 4 Assinados instrumen-
tos coletivos de trabalho e 
bancários recebem PLR e 
diferenças de tíquetes e de 
salários;

4 4 Reuniões com gesto-
res de unidades melhoram 
ambientes de trabalho nas 
agências;

4 4 Sindicato promove 
almoço de confraternização 
entre bancários aposenta-
dos;

4 4 Bancários protestam 
contra demissões.
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clube dos bancários

Em janeiro, aberto de sexta a domingo!!!
Horário especial de 

funcionamento durante 
todo o mês de janeiro de 
2016. Essa é a proposta 
do Clube dos Bancários 
para não deixar bancários 
e familiares que estiverem 
de férias parados no início 
do ano. É uma excelente 
opção de lazer e esportes, 
que estará disponível de 
sexta-feira a domingo, das 
9 às 18 horas. 

O Clube dos Bancá-
rios fica na Avenida Planí-
cie, Vila Itatiaia, em Goiâ-

Matricule seu filho na 
Escolinha de Futebol

A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários está 
em recesso a partir de 10 
de dezembro de 2015. No 
dia 10 de janeiro de 2016 as 
aulas retomam o funciona-
mento normal, de segunda 

a sexta-feira das 8 às 11 
horas e das 14 às 18 horas. 
Os treinos são diários, com 
duração de 1h20min, dividi-
dos por faixas etárias.

Os atletas que se des-
tacam formam as catego-

Deu Bradesco T9 no Nove Soçaite
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nia, e é um dos mais 
bonitos e completos 
complexos de lazer e 
esportes da capital, 
com parque aquáti-
co adulto e infantil, 
bosques e espaços 
adequados para a 
prática de esportes, 
além da Casa de 
Apoio aos bancários 
do interior.

O Bradesco T9 con-
quistou o título do Campe-
onato Bancário de Futebol 
Nove Soçaite 2015. A equi-
pe venceu por WO o Barce-
lona que não compareceu 
com o time completo para 
a partida final.

A tradicional confrater-
nização do campeonato foi 
no bosque do Clube dos 
Bancários, com a presença 
do presidente da UGT-
-Goiás, Manoel do Bomfim 
Dias Sales, e do presidente 

rias de base 
( n a s c i d o s 
entre 1999 e 
2004) da AE-
SESB para participação nos 
campeonato goiano e Copa 
Goiás, promovidos pela Fe-

deração Goiana de Futebol 
(FGF). 

Matricule seu filho!

Vem aí o Campeonato 
Bancário Sete Soçaite 

2016
Inscrições em ja-

neiro – início dia 11, so-
mente bancários e seus 
dependentes.

do Sindicato dos Bancários 
de Goiás, Sergio Luiz da 
Costa, que entregaram as 
premiações aos atletas.

O time campeão exibe troféu e medalhas Barcelona, o vice-campeão Itaú foi o terceiro colocado


