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Goiânia, 02 de setembro de 2022

BANCÁRIOS GOIANOS TOCANTINENSES 
APROVAM PROPOSTA DOS BANCOS
 Assembleias foram realizadas em todo o 
País na quarta, 31 de agosto e quinta-feira, 1º de 
setembro, quando foram aprovada a nova Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT) dos bancários 
das instituições financeiras privadas (Fenaban) e 
os novos Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) 
do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. 
Goiás e Tocantins
 Em Goiás, houve no dia de hoje, 02, uma 
nova Assembleia com os bancários do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Federal, pois a 
proposta havia sido rejeitada ontem, mas tendo 
em vista a aprovação a nível nacional uma nova 
votação foi realizada, resultando em aprovação 
por ampla maioria em ambos os bancos.  
 Já no Tocantins as Assembleias desta sex-
ta-feira, 02, foram com os bancários do Banco 
do Brasil e do Banco da Amazônia. Assim como 
em Goiás as propostas foram aprovadas pelos 
bancários das duas instituições financeiras.
Com a aprovação, a próxima fase é a assinatura 
do CCT e das CCT,S, prevista para hoje, 02.
 “O primeiro desafio que enfrentamos nes-
sas negociações foi assegurar os direitos já con-
quistados e garantir a renovação do nosso acordo 
em sua totalidade. No início das negociações os 
bancos tinham o intuito de reduzir a Participação 
nos Lucros e Resultados, chegaram a propor rea-
juste zero! essas propostas indecorosas foram 
rejeitadas ainda em mesa de negociações. Final-
mente nesta semana depois de rodadas de ne-

gociações intensas que atravessaram as noites, 
os bancos apresentaram propostas  plausíveis de 
ser apreciada pela categoria. Os bancários enten-
deram que o movimento sindical lutou até o fim, 
objetivando garantir a renovação de todos os di-
reitos da nossa categoria”. Disse o presidente da 
FEEB-GO/TO, Sergio Costa. 
 O acordo foi fechado por dois anos 
(2022/2024), com reajuste de 8% nos salários, 
aumento de 10% nos vales alimentação (VA) e re-
feição (VR), além de um adicional de R$ 1.000,00 
em vale alimentação, a ser creditado até outubro 
de 2022. A proposta também prevê reajuste de 
13% para o teto da parcela adicional da Partici-
pação nos Lucros e Resultados (PLR) neste ano 
e, para 2023, aumento real de 0,5% (INPC + 0,5%) 
para salários, PLR, VA/VR e demais cláusulas 
econômicas. A nova CCT também traz avanços 
com uma cláusula sobre teletrabalho e também 
sobre assédio sexual e assédio moral. 

Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários nos Estados de Goiás e Tocantins ANO 2 - NÚMERO 7

GOIÂNIA, 15 DE AGOSTO DE 2018

 O presidente da Federação dos Bancários 
de Goiás e Tocantins (FEEB-GO/TO) e membro 
da Comissão Executiva Bancária Nacional de Ne-
gociação, Sergio Luiz da Costa, juntamente com 
o presidente do Sindicato dos Bancários de Rio 
Verde, Sebastião Gonzaga e membros da direto-
ria daquela instituição sindical,  participaram de 
reunião nesta quarta-feira, 15, na sede do Sindi-
cato na cidade de Rio Verde-Goiás.
 Na oportunidade, Sergio Luiz da Costa 
transmitiu aos presentes na reunião informações 
sobre a Campanha Salarial 2018 em andamento. 
“Este ano é atípico tendo em vista a nova Lei Tra-
balhista, que trouxe mudanças nas relações tra-
balhistas e obviamente reflete nas negociações.” 
Ele afirmou  ainda que nesta campanha o trabalho 
deverá ser ainda mais organizado, com movimen-
to sindical unido, objetivando resistir as mazelas 
impostas pelo patronato garantindo assim o que é 
de direito da categoria. 
 O anfitrião, Sebastião Gonzaga, salientou 
que este é o momento em que os bancários de-
vem mais do que nunca unir forças, ombreados 
com seus sindicatos. “Este é o momento em que 
percebemos a importância de termos sindicatos 
atuantes e fortes, categoria mobilizada e uni-
da para enfrentarmos as adversidades impostas 
contra nós trabalhadores.” Disse o presidente do 
Sindicato dos Bancários de Rio Verde, Sebastião 

Campanha salarial 2018
Presidente da FEEB-GO/TO reúne com 
bancários em Rio Verde-GO

Gonzaga.  
 Rodadas de ne-
gociações serão reali-
zadas nesta sexta-fei-
ra, 17, em São Paulo, entre a Comissão Executiva 
Bancária Nacional de Negociação – CEBNN/
Contec. Primeiro com a Federação Brasileira de 
Bancos (FEBRABAN) e logo depois com a  CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL e também com o BAN-
CO DO BRASIL. “Esperamos que os negociado-
res nos tragam pelo menos uma proposta digna 
para ser apreciada pela categoria, e não fiquem 
enrolando como nos anos anteriores, quando não 
apresentaram propostas dignas empurrando os 
trabalhadores para a greve geral.” Salientou o 
presidente da FEEB-GO/TO e membro da CEBN, 
Sergio Luiz. 


