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Data dedicada às mulheres continua voltada ao
combate às desigualdades
O Dia Internacional da Mulher é uma data importantíssima oficializada pela
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, simbolizando a luta histórica das
mulheres dede o século 19, cujo objetivo é ser uma data dedicada à reflexão voltada ao
combate às desigualdades e discriminação de gênero.
Inicialmente era direcionada à
Canal de atendimento às bancárias
reivindicação por igualdade salarial com
As entidades sindicais representativas os homens, mas transformou-se numa
dos bancários lutam junto à Federação batalha por melhores condições de
Nacional dos Bancos (Fenaban) pela criação trabalho, contra a violência e pelo
de um Canal de atendimento às bancárias reconhecimento de valores em todos os
vítimas de violência. No mês de fevereiro sentidos da vida, principalmente.
A história nos mostra que as
passado a entidade patronal sinalizou com a
possibilidade de atendimento e prometeu vitórias já alcançadas pelas mulheres
apresentar detalhes desse acordo no menor vieram através da mobilização dessas
criaturas, resultando em manifestações
espaço de tempo possível, para discussões.
consistentes através de protestos, greves
e participação ativa em todos os segmentos da sociedade.
Nesta data dedicada às mulheres o Sindicato dos Bancários de Goiás leva a cada
uma delas, especialmente as que laboram no ramo financeiro, a sua mensagem de
reconhecimento e agradecimento pela participação ativa nas ações de luta em defesa
da categoria bancária.

Encontro interestadual

Bancários começam montar minuta de reivindicações
Dirigentes sindicais bancários dos estados de Goiás e Tocantins estão reunidos
na
Cidade
de
Palmas(TO)
para
discutirem e deliberarem
sobre
as
principais
bandeiras de luta da
categoria bancária goiana
e tocantinense com vistas
à Campanha Salarial este
ano. As sugestões dos
integrantes da classe
colhidas
através
de
pesquisa nas agências

enriquecerão as discussões sobre o tema.
“Este encontro interestadual é o fórum importante para traçarmos estratégias de
luta capazes de garantir a continuidade dos direitos já adquiridos e conquistarmos
novas vitórias”, afirma Sergio Luiz da Costa, presidente do Sindicato dos Bancários de
Goiás e da Federação dos Bancários de Goiás e Tocantins, promotora do evento.
As reivindicações aprovadas neste encontro serão levadas ao Encontro Nacional,
promovido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito
(CONTEC), para integrar a Minuta Única Nacional de Reivindicações a ser apresentada
ao patronato do setor financeiro.

Até dois convidados o acesso é gratuito ao clube
Cada associado pode adentrar ao
clube com até dois convidados por dia
sem a cobrança pelos ingressos para
uso do bosque e práticas esportivas. É
importante que a carteira social do
Sindicato dos associados e seus
dependentes
estejam
sempre
atualizadas para facilitar o acesso ao

complexo de lazer e esportes. A carteira
pode ser emitida na Secretaria do Sindicato de segunda à sexta-feira. Mais
informações de como proceder para
emissão ou atualização ligue 62 3216
6522, whatsapp 62 99997-6251 ou email secretaria@bancariosgo.org.br.

Aos sábados, a gratuitamente alcança até 20 convidados
Visando garantir local gratuito para os sindicalizados realizarem suas festas de
aniversários, batizados e outras confraternizações, o clube disponibiliza espaço no
bosque da SESB aos sábados, no horário de expediente normal, para até 20
convidados, gratuitamente. Neste caso o associado deve providenciar a listagem de
convidados
e
encaminhar
para
o
clube
até
a
quinta-feira que antecede o evento através do email clube@bancariosgo.org.br ou
sindicato@bancariosgo.org.br. Os sindicalizados que queiram levar mais convidados,
esses terão o custo individual de R$ 20,00 para uso dos serviços, inclusive parque
aquático. Se optar também pelas saunas o valor é de R$ 25,00.

Bancários do interior têm hospedagens gratuitas no clube
Os
bancários
sindicalizados
lotados nas unidades do interior de
Goiás contam com hospedagens no
Clube dos Bancários inteiramente grátis.
Nestes casos é importantíssimo o

agendamento com antecedência para
garantir vagas. Contatos pelos e-mails
clube@bancariosgo.org.br,
sindicato@bancariosgo.org.br ou fone
62 99977-6652.

Espaço para pamonhadas na SESB
A administração do Clube dos Bancários passa a disponibilizar espaço, fogão, gás e panelas para
os associados e suas famílias fazerem pamonhas na área do bosque. A orientação é que as pessoas
interessadas reservem o local para realização dessa tradição goiana e assim receberem estrutura
adequada para preparação desse delicioso quitute. Encaminhe as fotos do seu evento para o whatsapp
62 99997-6251.
Neste final de semana, 7 e 8 de março de 2020, o companheiro Gilmar estará de plantão no clube e
pode ajudar na organização do local adequado.

