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 Embora a data
-base seja apenas em 1º 
de setembro, o primeiro 
passo para a inicialização 
da Campanha Salarial 
dos Bancários de Goiás 
já foi dado. Está dispo-
nível no site do Sindica-
to (www.bancariosgo.
org.br), consulta que 
permite a categoria par-
ticipar efetivamente do 
processo de construção 
da pauta de reivindica-
ção, documento este a 
ser entregue aos ban-
cos. Por isso, participe 
dando sua opinião so-
bre os principais temas 
como reajuste salarial, 
Participação nos Lucros 
e ou Resultados, saúde, 
vales refeição/alimenta-
ção, e demais cláusulas 
econômicas e sociais da 
Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria 

assim como dos Acordos 
Coletivos específicos do 
seu banco. 
 A pesquisa pode-
rá ser respondida até o 
dia 15 de abril. O link de 
acesso direto à pesquisa 
já está sendo amplamen-
te divulgado em nossos 
meios de comunicação 
e continuará até o a data 
limite.  Sua participação é 
muito importante, é a par-
tir dessas reivindicações 
que iremos dar início ao 
processo de negociação 
que definirá os reajustes 
e assegurar os benefícios 
até a próxima campanha 
salarial.  
 De acordo com o 
presidente do Sindicato 
dos Bancários de Goi-
ás, Sergio Luiz da Cos-
ta, este é um momento 
de muita importância, “é 
necessário que neste pri-

meiro passo a categoria 
já esteja mobilizada junto 
ao sindicato para que o 
processo de negociação 
deste ano nasça forte, 
organizado e objetivo. 
Portanto, estamos cha-
mando todos os colegas 
a participarem desde já”.  
 Sergio salienta 
que dentre as cláusulas 
a serem negociadas, os 
bancários irão lutar com 

muita ênfase no que se 
refere a saúde, melhores 
condições de trabalho, 
home office, combate ao 
assédio moral e metas 
abusivas. “A saúde foi o 
tema mais discutido nas 
mesas permanentes de 
negociações, em reuni-
ões com representantes 
dos bancos e infelizmen-
te é uma demanda que 
recebemos com muita 
frequência no sindicato.” 
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Bancários iniciam Campanha Salarial 2022
Pesquisa

  
   Nos dias 26 e 27 de abril, na cidade de Goiânia-GO, será realizado o VIII Encontro 

Interestadual dos Bancários de Goiás e Tocantins promovido pela Federação dos Bancários 
de Goiás e Tocantins (FEEB-GO/TO). O tradicional evento marca a segunda etapa de 
desenvolvimento da campanha salarial dos bancários dos dois estados. O encontro tem o 

objetivo de debater os pontos colhidos na pesquisa realizada com a categoria bancária, 
resultando na construção da minuta de reivindicações. Os dados colhidos pelos sindicatos 

filiados à FEEB-GO/TO irão nortear as discussões, formando um só documento que compõe as 
reivindicações dos bancários goianos e tocantinenses e que posteriormente será levado e mais 
uma vez debatido no Encontro Nacional, organizado pela CONTEC, onde será planificada a 
minuta única nacional de reivindicações da categoria bancária.

Evento que será realizado pela FEEB-GO/TO 
organizará a pauta de reivindicações

Encontro Interestadual
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Editorial                                                                      Sergio Luiz da Costa, Presidente

  A exatamente dois anos atrás, no mês de março de 2020, a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), elevou o estado da contaminação causada pelo 
novo coronavírus (Sars-Cov-2) à pandemia. Com as vacinas chegamos em 
2022 esperançosos, mas o mundo parece que vai de mal a pior. 
 Se nãos bastasse a pandemia causada pelo Covid-19, que já causou a morte 
de quase 6 milhões de pessoas, temos a notícia recente sobre a ação do exér-
cito russo na Ucrânia. Solitarizamos como o povo ucrânio e temos a sensação 
de impotência ao presenciar mortes, fome, desespero e destruição à popula-
ção.  

 A Guerra na Ucrânia impacta o mundo inteiro, o sistema financeiro da Europa está sob forte pressão. 
E aqui no Brasil já sentimos no dia a dia. Paralelo a isso, estamos tentando superar ainda os males causa-
dos pela pandemia. O avanço da vacinação começa a surtir efeito e muitos Estados brasileiros já desace-
leram protocolos sanitários, alguns dando fim ao uso obrigatório de máscaras. Os números mostram queda 
da mortalidade e da ocupação das UTI’S nos Estados onde a imunização é maior. É uma luz no horizonte 
que nos enche te esperança. Dificilmente o vírus vai sumir por completo, mas se pudermos conviver com ele 
sem grandes danos, já terá sido um enorme avanço para a humanidade.  
 Nossa categoria também tem um grande desafio em particular. Estamos dando início a Campanha 
Salarial 2022, e com certeza não será nada fácil por todo este contexto. Porém, somos exemplo de força e 
superação, com a união de todos conseguiremos vencer mais essa batalha com o patronato. Apesar dos de-
safios a categoria bancária é sólida e tradicionalmente luta para defender seus direitos e assim permanece-
rá. São vários e grandes desafios, mas iremos derrotar cada um deles. Lutemos juntos e permaneceremos 
fortes!

2022 é um ano com grandes desafios a serem superados

FEEB-GO/TO e CONTEC realizam seminário

 Com o tema “A 
Nova Visão Sindical” a 
Federação dos Bancá-
rios de Goiás e Tocan-
tins (FEEB-GO/TO) e a 

Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores 
nas Empresas de Cré-
dito (CONTEC), pro-
moveram o evento ob-

jetivando a qualificação 
dos dirigentes sindicais 
goianos e tocantinen-
ses. 
 Palestras, dis-
cussões, estratégias 
de luta e demais temas 
de relevância na luta e 
inovação do movimen-
to sindical fizeram par-
te do Seminário. 
    Houve também pales-
tras sobre motivação, 
comunicação digital, 
inovação e carreira de 
sucesso. Também foi 
abordado as perspecti-

vas para a Convenção 
Coletiva de Trabalho 
2022 e Acordos Coleti-
vos com os bancos pri-
vados e públicos.    
 O presidente da 
FEEB-GO/TO, Sergio 
Luiz da Costa, salien-
tou a importância do 
evento, “o seminário 
foi muito positivo, é ne-
cessário que o movi-
mento se atualize fren-
te as novas tecnologias 
e ao novo formato do 
sindicalismo, e o even-
to trouxe informações 
importantes sobre isto. 
Outro ponto positivo 
foram as importantes 
estratégias de fortale-
cimento dos sindicatos 
através da sindicaliza-
ção da categoria ban-
cária”.
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Lucros
Bancos lucram R$ 90,5 bilhões, mas seguem demitindo
 Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander registraram 
juntos R$ 90,5 bilhões de lucro líquido em 2021. Os quatro maiores 
bancos do país, durante a pandemia, obtiveram aumento de 34,7% 
em relação ao mesmo período do ano anterior. E acumularam, em 
2020 e 2021, R$ 157,6 bilhões de lucro.
 Mesmo enfrentando a maior crise sanitária da história, o 
setor mais lucrativo do país, ao contrário do que divulgam em suas 
campanhas publicitárias, manteve a alta dos juros e tarifas, aumen-
tou as metas dos trabalhadores. Não bastasse isso, fechou cerca 
de 12 mil vagas de trabalho e reduziu mais de três mil agências, 
desde 2020, em todo o país.
 Os bancos descumpriram um acordo de não demissão com 
o movimento sindical. O resultado são agências lotadas, trabalha-
dores adoecidos e a população sem atendimento adequado. Já 
são 12,4 milhões de desempregados no país e as instituições fi-
nanceiras contribuiram para o aumento desses números.
 Para a população o cenário é assustador, mas os bancos 
seguem lucrando com alta rentabilidade. O comprometimento dos 
bancos com responsabilidade social no país só é verdadeiro nas 
campanhas publicitárias. Oendividamento das famílias, alcançou 
50,41% de todos os seus rendimentos e comprometimento da ren-
da de 27,87% com o Sistema Financeiro. Em um ano, o percentual 
de famílias com dívidas em atraso cresceu 10 pontos percentuais. 

CONTEC e Fenaban avaliam 
os dois anos de pandemia
 Enfrentamento 
da ômicron, o teletraba-
lho nos bancos, assim 
como para fazer um ba-
lanço dos 2 anos de pan-
demia do covid 19, fo-
ram os pontos debatidos 
em reunião entre o mo-
vimento sindical e repre-
sentantes dos bancos. 
 “Vivenciamos si-
tuações adversas que 
até o momento resulta-
ram em 650 mil óbitos no 
Brasil”, salientou o ne-
gociador da FENABAN, 
Adauto Duarte. Segun-
do ele, o balanço de 2 
anos é importante pri-
meiramente prestar uma 
homenagem a todos os 
bancários e dirigentes 
que se expuseram ao 
vírus e, ainda a todos 

os líderes sindicais que 
trabalharam ativamente 
para levar informações 
às bases e proteger os 
bancários neste perí-
odo. “Foram milhares 
de vidas que não vie-
ram a óbito graças a 
atuação e dedicação 
destes líderes”, frizou.
 O presidente da 
CONTEC, Lourenço 
Prado, destacou a im-
portância da vacinação 
em todos os continen-
tes, e externou a preo-
cupação sobre o banco 
anunciar que a partir do 
dia 11 de março não ha-
verá mais o fechamento 
de agências para saniti-
zação. “Contamos que 
dê tudo certo, mas acre-
ditamos ser um risco 

ainda não mantermos 
os protocolos”, avaliou. 
Ele ainda destacou a im-
portância das reuniões 
sobre os cuidados com 
a saúde do trabalhador, 
assim como a postura 
dos bancos de acolher 
as reinvindicações do 
movimento sindical nes-
te momento pandêmico.
 O presidente da 
FEEB GO/TO, Sérgio 
Luiz da Costa, também 
demostrou sua preo-
cupação quanto ao fe-
chamento das agências 

e comentou que deve-
mos vencer juntos essa 
pandemia indepen-
dente dos protocolos. 
Sugeriu a criação de 
um modelo de condu-
ta mínima de seguran-
ça dentro dos bancos.
 Com relação ao 
fornecimento de vacina 
contra a gripe por parte 
dos bancos, o represen-
tante da FENABAN se 
comprometeu fornecer 
as vacinas este ano para 
todos os trabalhadores.
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Clube dos 
Bancários

 Após quase dois 
anos fechado, o com-
plexo esportivo voltou a 
receber a categoria ban-
cária. Apesar de vários 
pedidos de abertura o 
Clube manteve fechado 
por todo este tempo, vi-
sando claro a saúde de 
todos, mas agora com a 
vacinação e analisando 
os números que mostram 
a diminuição da mortali-
dade e contaminação do 
COVID-19 a direção do 
Clube dos Bancários to-
mou a decisão de reabrir. 
Estamos de portas aber-
tas para receber você e 
sua família!

Convênios com 
outros clubes

 O Sindicato dos 
Bancários de Goiás tem 
parcerias com clubes 
fora da cidade de Goiâ-
nia, onde os associados 
podem usufruir das es-
truturas oferecidas com 
descontos especiais.
 Dentre eles estão: 
Termas Caldas Affego, 
em Caldas Novas-GO 
(R. 9 Q 43, 0 - Vila Sao 
Jose) (62) 9 9627-7207. 
Silvestre Park, em Rio 
Verde-GO (Av. Thermas 
Park, 600 St. Pauzanes) 
(64) 9 9987-2927.

PAT 

FEEB-GO/TO e CONTEC pedem 
mudança na redação da legislação 

Primeiro de maio
Sindicato realizara sorteio de prêmios 
 
 Em comemoração ao Dia do Trabalho o Sindicato dos 
Bancários de Goiás irá realizar sorteio de valiosos prêmios aos 
bancários sindicalizados. Participarão aqueles que estão re-
gularmente cadastrados junto à nossa secretaria. Acompanhe 
nossas redes sociais: @bancariosgo e confira mais detalhes 
nos próximos dias. 

 O presidente da 
Federação dos Bancá-
rios de Goiás e Tocantins, 
Sergio Luiz da Costa, e 
o presidente da Confe-
deração Nacional dos 
Trabalhadores nas Em-
presas de Crédito (CON-
TEC), Lourenço Ferreira 
do Prado, acompanhado 
de sua assessora, Ana 
Paula Guedes, participa-
ram de audiência com o 
vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, 
no Palácio do Planalto.  
 Além de registrar 
uma visita de cortesia 
da representação dos 
bancários e securitários 

brasileiros, o encontro foi 
marcado por um pedido. 
 A CONTEC e a 
FEEB-GO/TO solicitaram 
que o governo federal 
reformule a redação do 
Decreto nº10.854 de 10 
de novembro de 2021, 
para permitir que os tra-
balhadores que recebam 
acima de cinco salários 
mínimos possam conti-
nuar sendo beneficiados 
com o PAT – Programa 
de Alimentação ao Tra-
balhador.
 O PAT foi cria-
do em 1976 não como 
programa isolado, mas 
dentro de ampla agenda 

de políticas e programas 
de alimentação e nutri-
ção no País (PRONAN 
- Programa Nacional de 
Alimentação e Nutrição). 
A alimentação saudável 
possibilita a quem tra-
balha realizar, de forma 
mais eficiente, o esforço 
físico, intelectual e social, 
necessários para o exer-
cício de suas funções no 
ambiente de trabalho. 
 O D e c r e t o 
nº10.854, exclui vários 
pais e mães de família de 
um direito conquistado a 
muitos anos, e que atual-
mente é mais do que ne-
cessário tendo em vista a 
crise econômica acentu-
ada pela pandemia. 
 Os presidentes 
das duas instituições sin-
dicais se mostraram oti-
mistas “Esperamos que 
demais categorias de 
trabalhadores engrosse 
a fileira e faça o mesmo 
pedido ao Governo, esta-
mos confiantes que nos-
sa solicitação seja aten-
dida e acreditamos que 
as demais instituições 
sindicais também se ma-
nifestem e reforce a luta 
para que a redação não 
exclua esta faixa de tra-
balhadores” disse Sergio.


