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Campanha salarial dos bancários 
garantiu direitos e conquistas

 As negociações 
deste ano começaram 
com duros ataques à 
categoria bancária. 
Houve a tentativa de 
retirada dos direitos 
por parte da Federação 
Nacional dos Bancos 
(FENABAN), mas após 
dois meses e meio de 
duras negociações que 
por vezes começavam 
ao meio dia e termina-
vam ao amanhecer, e 
meio a tantas difi culda-
des o movimento sindi-
cal conseguiu garantir 
direitos e conquistas 
importantes para a 
categoria bancária. 
 Nosso acor-
do será de dois anos, 
neste ano garante 8% 
de reajuste nos salá-

rios, reajuste de 10% 
no VA e VR, e um adi-
cional de R$ 1.000 em 
auxílio alimentação.
 Na Participação 
nos Lucros e Resul-
tados (PLR) também 
houve aumento, 13% 
de reajuste na parce-
la adicional, além da 
reposição da infl ação, 
nos demais valores fi -
xos e tetos da PLR.
 Também con-
quistamos ajuda de cus-
to para aqueles que tra-
balham em home offi ce 
diariamente, o valor a 
ser pago é de R$ 86,40 
mensal ou R$1.036,80 
em uma única parcela. 
Além disso, a regula-
mentação do teletraba-
lho que prevê o contro-

le de jornada, direito à 
desconexão, forneci-
mento de equipamen-
tos para teletrabalho, 
promoção da saúde do 
trabalhador e igualda-
de de tratamento que 
inclui todos benefícios.
 Em 2023, já ga-
rantimos a reposição 
do INPC (Índice Na-
cional de Preços ao 
Consumidor) + 0,5% 
de aumento real para 
salários e as demais 
cláusulas econômicas 
(PLR, VA/VR, Auxílios 
creche/babá, gratifi ca-
ções, home offi ce etc). 
 “Começamos as 
negociações com pro-
posta de retiradas de 
direitos e reajuste que 
se quer cobria a infl a-

ção, 65% dela. Foi, com 
toda certeza, negocia-
ções muito difíceis e 
desgastantes, mas nos-
sa categoria é unida, 
se mobilizou e acom-
panhou todo o proces-
so em nossas redes 
sociais. O movimento 
sindical disse não para 
todas as propostas que 
não contemplavam os 
anseios dos bancários, 
resistimos, lutamos jun-
tos e permanecemos 
fortes durante toda a 
negociação e o resulta-
do veio, não houve per-
das de direitos e ape-
sar da atual conjuntura 
conseguimos um bom 
reajuste salarial”. Afi r-
ma, Sergio Costa, pre-
sidente do SEEB-GO.
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Editorial                                                                                 Sergio Costa, Presidente

  A pandemia do COVID-19 nos fez revisar diversas suposições sobre a 
transformação digital. Após as paralisações decorrentes da pandemia em 2020, 
2021 e a retomada aos poucos da econômia em 2022, tivemos que nos adaptar 
às novas tecnologias, até mesmo aqueles que tinham aversão tiveram que se 
render ou estariam fora do mercado. 
 Durante as negociações da nossa Campanha Salarial 2022, não foi diferente, 
apesar da volta da econômia e a não obrigatoriedade do uso de máscaras, as 

primeiras reuniões aconteceram de forma remota, uma demonstração de que esta modalidade de trabalho 
veio para fi car. O movimento sindical, assim como toda a categoria trabalhadora precisa se adaptar o quanto 
antes ás mudanças que já aconteceram e às que ainda à de vir com os avanços tecnológicos. Nossa cate-
goria é uma das que mais sente a evolução tecnológica, o formato das agências mudaram completamente 
nos últimos anos a respeito de atendimento e movimentação monetária. 
  Com isso, surgiram novas experiências para os correntistas e usuários das instituições fi nanceiras 
com novos canais de atendimento online. A modernidade aponta para uma necessidade de reestruturação 
do mercado de trabalho, principalmente após a pandemia do novo coronavírus, que trouxe uma nova forma 
de desempenho de serviços entre empregadores e funcionários e a necessidade de utilizar novas tecnolo-
gias  impõe ao bancário a exigência de se reinventar e se adaptar cada vez mais às transformações tecno-
lógicas e às tendências mercadológicas.
 Outra adaptação que nossa categoria esta vivendo é a de se adequar ao home offi ce. Bancários tive-
ram que aprender a modifi car a jornada de trabalho, preparar um ambiente corporativo dentro de casa algo 
que não era do cotidiano. Neste Acordo Coletivo conquistamos a regulamentação do home offi ce e ajuda 
de custo para os bancários que estão 100% de home offi ce, mais uma novidade que veio com a tecnologia 
imposta nestes dois últimos anos. Seguimos nos adaptando e lutando na defesa dos direitos da categoria 
bancária e na busca de mais conquistas. Lutemos juntos e permaneceremos fortes! 

O futuro do trabalho no mundo digital 
e a retomada da atividade econômica
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Conquista da categoria bancária movimenta a econômia
 Os reajustes 
conquistados pelos 
bancários na cam-
panha salarial deste 
ano, tanto nos salá-
rios quanto nos bene-
fícios, representarão 
um impacto de R$ 14,2 
bilhões na economia 
brasileira, segundo da-

dos preliminares cal-
culados pelo Departa-
mento Intersindical de  
Estatísticas e Estudos 
Socieconômicos (Diee-
se).
 Segundo o Die-
ese, somente a PLR in-
jetará cerca de R$ 8,7 
bilhões na economia. 

Já o reajuste salarial 
vai implicar na injeção 
de mais R$ 4,2 bilhões. 
Injeção de outros R$ 
10,7 bilhões, referentes 
ao reajuste dos vales 
refeição e alimentação 

e abono de R$ 1 mil 
nos próximos 12 me-
ses, acréscimo de R$ 
1,4 bilhão, sendo R$ 
455 millhões referente 
ao abono pago no vale 
alimentação.
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RETROSPECTIVA DA CAMPANHA SALARIAL 
Relembre os principais momentos da nossa campanha durante o ano de 2022

Equipes do SEEB-GO visita 
agências levando informações e 
realizando pesquisa.

VIII Encontro da FEEB GO/TO: 
Bancários goianos e tocantinenses 
pedem 15% de reajuste salarial em 
pauta de reivindicações. 

O 49º Encontro Nacional de Dirigentes 
Sindicais Bancários e Securitários para o 
Planejamento da Campanha Salarial de 
2022 foi realizado no dia 10 de maio. Pauta de reivindicações é entregue à 

Fenaban. Entre os pedidos, a categoria 
solicita reajuste nos salários com base 
no INPC mais 5% de aumento real.

Sindicato reúne com APCEF e 
AGECEF para discutir campanha 
salarial e práticas discriminatórias.

Primeira rodada de negociações 
foi realiza no dia 22/06, entre a 
Comissão Executiva Bancária 
Nacional de Negociação (CEBNN) 
da Contec e a Fenaban.

Primeira rodada de negociações com o 
Banco do Brasil aconteceu no dia 15/07, 
já com a Caixa o início das negociações 
foi no dia 25/07, ambas de forma virtual. Propostas apresentadas pela 

FENABAN foram recusadas ao 
indicarem o reajuste de apenas 65% 
da in� ação.

Bancários exigem proposta global 
para as cláusulas econômicas em 
reunião realizada no dia 24 de agosto 
de forma presencial em São Paulo. ASSEMBLEIA VIRTUAL

Após mais de vinte rodadas de intensas 
negociações bancários de todo o país 
deliberaram sobre proposta apresentada 
pela FENABAN.

CCT 2022/2024 já esta em vigor. 
Foi assinada no dia 02/09  em São 
Paulo. 

PLR: Muitos bancos anteciparam, 
atendendo ao pedido do Sindicato. De 
acordo com a CCT, eles tinham até o 
dia 30/09 para creditar os valores.
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Dia Nacional do Bancário 

Prêmios foram sorteados entre os 
bancários sindicalizados

Final do Campeonato Bancário 
de Futebol Sete Soaçite 2022

 A fi nal do Campeonato será no dia 15 de outubro (sábado), no 
Clube dos Bancários, em Goiânia. Estão na disputa pelo título: Bradesco 
T9, Mercantil, Santander, Itaú e Bradesco Oeste. O campeão desta edi-
ção disputará a Copa FEEB-GO/TO contra o time campeão do Estado do 
Tocantins que também esta com o Campeonato Bancário em andamento. 
Torça pelo time da sua agência ou do seu banco. Reúna os amigos e a fa-
mília e venha prestigiar os colegas no Clube dos Bancários. A grande fi nal 
será transmitida em nossas redes sociais @bancariosgo, não percam! 

 Mesmo com as 
negociações em anda-
mento, o Sindicato dos 
Bancários no Estado de 
Goiás promoveu a con-
fraternização entre a 
categoria bancária para 
comemorar o seu dia. Foi 
em  clima de muita des-
contração que bancários 
e seus familiares se di-
vertiram no Clube dos 
Bancários. Houve show 
ao vivo, foi servido um 
delicioso almoço e cho-
pp. 
 O momento mais 
esperado da festa foram 

os sorteios! Concorreram 
bancários presentes e 
também aqueles que não 
puderam participar de 
forma presencial. O prê-
mio principal, uma Tv 60’’ 
Samsung, saiu para o 
bancário, André Luiz, que 
estava presente no even-
to e comemorou muito ao 
lado da esposa e amigos. 
 Ao todo foram 
sorteados 18 prêmios aos 
bancários associados ao 
SEEB-GO.  “Agradece-
mos todos os integrantes 
da família bancária que 
estiveram no Clube fa-
zendo uma bela festa e 

aqueles que acompanha-
ram através das redes 
sociais, a pesar de estar-
mos com as negociações 
em andamento não po-
deríamos deixar passar 
em branco essa data tão 
importante”, disse o pre-
sidente do Sindicato dos 
Bancários no Estado de 
Goiás, Sergio Costa. 

FEEB-GO / TO 
E SEEB-GO SÃO 

HOMENAGEADAS 
NA FESTA DE 
30 ANOS DA 
ADVOCEF

 

O Presidente da Fe-
deração dos Ban-
cários de Goiás e 
Tocantins e do Sin-
dicato dos Bancários 
no Estado de Goiás, 
Sergio Costa, rece-
beu a Medalha e o 
Diploma do Mérito 
“José Carlos Pinotti 
Filho”, em solenida-
de em comemoração 
pelos 30 anos da As-
sociação Nacional 
dos Advogados da 
Caixa Econômica Fe-
deral(ADVOCEF), 
realizado em Brasí-
lia(DF). “Além de pa-
rabenizar a direção 
da Advocef por estes 
30 anos de trabalho 
defendendo os direi-
tos e interesses dos 
seus associados, que-
ro também agrade-
cer essa homenagem 
à FEEB-GO/TO e ao 
SEEB-GO, é de fato 
uma honra”. A� rmou 
Sergio Costa.


