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FELIZ NATAL
E UM PRÓSPERO 2023
O Natal é a época do ano em que paramos 
para refletir e priorizar o que realmente
importa em nossas vidas. É o momento 
de reunir a família e demonstrar todo o 
nosso afeto, amor e amizade. 
É tempo de abraços e reencontros que 
aquecem os corações e nos lembram do 
imenso amor do Menino Jesus por nós.

O Sindicato dos Bancários no 
Estado de Goiás,  deseja que 
neste Natal as famílias possam 
se reunir com amor, fé e a 
esperança por um mundo mais 
humano e digno para todos. 

Desejamos um 2023 de muitas 
vitorias e conquistas! 

Vamos seguir fortes e unidos 
nas lutas que virão.  
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Editorial                                                                                 Sergio Costa, Presidente

  A vinda de um novo ano nos enche de esperança e isso é importante 
e necessário. A renovação que nasce em cada pessoa neste momento é mola 
propulsora para que sonhos sejam realizados e objetivos alcançados. É uma dose 
de otimismo para continuarmos a acreditar e lutar por um futuro melhor. 
 Uma das mudanças que ocorrerá em  2023 será no Governo Federal. Um 
novo presidente assumirá o posto mais importante do país. Foi uma das eleições 
mais disputadas dos últimos tempos, os números nas urnas mostraram um país 
dividido. Isso nos preocupa, uma nação não se desenvolve como deveria com a 
sociedade polarizada. 
	 São	muitos	os	desafios	do	novo	governo,	o	desemprego	ainda	muito	elevado,	
centenas de milhares de pessoas no limiar da pobreza, alta dos preços, paralisa-
ções	dentre	outras	situações	que	devem	ser	superadas	pelos	novos	governantes.	

Várias promessas de melhorias na área econômica foram feitas, incluindo aumen-
to	real	do	salário	mínimo,	renegociação	das	dívidas	dos	consumidores	e	políticas	que	fomentem	a	criação	
de	empregos	e	a	geração	de	renda.	Esperamos	que	sejam	compridas	e	que	o	país	retome	o	crescimento	
econômico. 
 Mas se o ano novo pode corresponder a vida nova, então é necessário que a sociedade se mentalize 
para tudo fazer, no sentido de cada pessoa dar o seu contributo, a sua parte, para que a situação se altere, 
porque	não	se	podem	atribuir,	exclusivamente,	aos	governantes	nacionais,	empresários	e	outros	agentes	
econômicos/financeiros,	a	totalidade	das	responsabilidades	da	situação	degradante	a	que	muitas	famílias	e	
organizações	chegaram.
	 O	Sindicato	dos	Bancários	no	Estado	de	Goiás	deseja	a	todos	em	especial	aos	bancários(as)	uma	
nova vida neste novo ano, que a pandemia vire de fato um passado e que nosso futuro seja repleto de feli-
cidade, saúde, otimismo, solidariedade e muita união.
  Que 2023 tenhamos uma sociedade unida, sem desanimar, focada nas oportunidades que irão che-
gar,	a	final	é	um	ano	novo	e	quem	sabe	uma	nova	vida!

Um novo ano, uma nova vida

Trabalhador, sindicalize-se! Fortaleça seu sindicato e 
defenda os seus direitos
 A importância da 
sindicalização está sus-
tentada	 em	 alguns	 pon-
tos básicos. É a partir 
dessa iniciativa, tomada 
de forma individual ou 
coletiva, que se fortalece 
a	entidade	sindical,	 legí-
tima representante dos 
interesses	 da	 categoria	
bancária.

 A campanha sa-
larial, realizada todos os 
anos, é outra situação 
que requer mobilização 
da	categoria	e	firme	atu-
ação do seu Sindicato. 
 Além disso, a am-
pla cobertura constitui 
uma rede de benefícios 
que contempla as prin-
cipais necessidades da 

família bancária. Assim, 
os	 associados	 ganham	
maior poder de compra, 
um salário indireto que 
se traduz em melhoria da 
qualidade de vida.   

 Caso ainda não 
seja associado, sindica-
lize-se, venha desfrutar 
das	vantagens	proporcio-
nadas	pelo	SEEB-GO.


