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Matinê de carnaval 
é animação para a 
família inteira

Por três anos consecutivos, a 
diretoria do sindicato reali-
zou, no clube de campo dos 
bancários, a matinê de car-
naval para que a maior festa 
popular do país pudesse ser 
em família. As atrações e a 
estrutura são sempre prepa-
radas especialmente para os 
pequenos. 

Em todas as matinês, há re-

creação, brincadeiras, pin-
turas faciais e muita músi-
ca. Mas os adultos também 
caem na folia com mar-
chinhas de carnaval, frevo, 
samba enredo, axé e pop.  

Os diretores trabalham para 
garantir que a festa se torne 
um momento inesquecí-
vel, tanto para os bancários 
como para os pequenos.

Prestando Contas
Há quase 4 anos, a diretoria atual está à frente do Sindi-
cato dos Bancários de Campo Grande-MS e Região. São 
meses e meses de trabalho duro, de muito luta, de muitas 
conquistas e realizações em prol da categoria, mas que aca-
bam desapercebidos em meio a tantas informações e o dia 
a dia desgastante do bancário.

Para resgatar esse trabalho e também prestar contas e mos-
trar os benefícios dos fi liados, uma série de informativos 
será elaborada até o fi nal do ano. Esta primeira edição vai 
trazer informações sobre a celebração de datas comemora-
tivas, como o Dia do Bancário, Dia do Trabalhador e Dia 
da Mulher. 

Além de defender os direitos dos trabalhadores, entende-
mos que o sindicato também deve realizar confraterniza-
ções para integrar os bancários e seus familiares. A rotina 
exaustiva nos bancos precisa ser quebrada com momentos 
de lazer proporcionados pela entidade sindical. 

Nesta edição também vamos tratar da reforma do salão de 
eventos da sede do sindicato, que agora está mais moderno 
e climatizado para atender os seus associados. 

Tenha uma boa leitura!

Edvaldo Barros – presidente do SEEBCG-MS
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Em comemoração ao Dia do Bancário, celebrado em 28 
de agosto, o sindicato promove, no segundo semestre, a 
Festa dos Bancários. O evento já se tornou tradicional 
entre a categoria, por isso, todos os anos, a diretoria do 
sindicato trabalha pensando em formatos diferentes de 
confraternização, para que a festa possa atender as expec-
tativas da categoria e seus familiares.

No ano de 2016, a confraternização foi no clube de cam-
po dos bancários, com almoço, um típico churrasco sul-
-matogrossense, música ao vivo e espaço somente para as 
crianças, com diversos brinquedos e pintura facial, além 
de monitores que organizavam as brincadeiras. 

Já nos anos de 2017 e 2018, a festa foi de gala, realizada 
no Ondara Palace, com a presença maciça dos bancários, 
mais de 2 mil convidados. Nos dois anos, a banda “So-
mos Iguais,” do Paraná, animou a noite com sertanejo, 
forró, axé e dance music. Em nenhum momento, a pista 

Festa dos bancários se torna tradicional 
entre a categoria e seus familiares
Evento tem como objetivo celebrar a história de luta de anos da ca-
tegoria, além de quebrar a rotina exaustiva dos bancários

de dança fi cou vazia e as festas só encerraram quase ao 
amanhecer.

De acordo com o presidente do sindicato, Edvaldo Bar-
ros, além de lutar e defender os direitos dos trabalhadores 
de banco, a diretoria percebeu a necessidade de realizar 
confraternizações em datas importantes para integrar 
bancários e seus familiares. 

“O trabalho no banco é exaustivo, com muita cobrança 
e metas. E esses eventos vêm para quebrar essa rotina 
desgastante e deixar mais próximo os colegas de trabalho. 
Essa é uma proposta da atual diretoria que defendemos e 
realizamos sempre que possível, como o Dia do Bancário, 
uma data importante para ser comemorada. A festa é o 
momento para celebrar a história de luta da categoria e 
também de fortalecer a nossa união e mobilização contra 
os ataques aos trabalhadores que estão em curso”, comen-
tou Edvaldo.
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Além do dia do bancário, 
todos os anos, o sindica-
to faz questão de lembrar 
outras datas importantes, 
como o dia da mulher e 
o dia do trabalhador. Para 
a entidade sindical, essas 
datas servem de refl exão 
para a luta dos direitos dos 
trabalhadores e das bancá-
rias mulheres.

“O Dia da Mulher, mais 
do que uma data comemo-
rativa, é também um dia 
de luta em defesa dos nos-
sos direitos. Entendemos a 
importância da busca pela 
igualdade de gênero den-
tro das agências bancárias 

Sindicato celebra e comemora datas 
importantes para os trabalhadores

e é uma realidade que es-
tamos conquistando com 
muita luta e mobilização 
”, comentou a secretária de 
fi nanças do sindicato, Nei-
de Rodrigues. 

Nos últimos anos, o sin-
dicato tem promovido 
diversas açãos em come-
moração ao dia da mu-
lher, com a distribuição 
de brindes, café da manhã 
e atividades esportivas no 
clube de campo, palestra 
motivacional e comporta-
mental, além de visitas às 
agências para homenagear 
as bancárias com músicas 
tocadas pelo saxofonista 

Jader Leandro. Ações essas 
que são sempre muito bem 
recebidas pelas bancárias. 

Aniversário do sindicato
Os diretores também não 
deixam passar em branco a 
comemoração do aniversá-
rio de fundação do sindica-
to, que, neste ano de 2018, 
completou 59 anos. São 
quase 6 décadas de mobi-
lizações, greves e conquis-
tas em prol dos bancários. 
E a celebração da data é 
para mostrar a importân-
cia da entidade na luta dos 
direitos dos bancários ao 
longo dos anos. 

Reforma deixa salão de festas moderno e renovado
Além de ser utilizado para 
reuniões, assembleias e 
confraternizações do sindi-
cato, o salão de eventos da 
sede também é locado para 
comemorações familiares 
dos bancários ou eventos 
em geral. Pensando em me-
lhor atender a categoria e 
cumprir uma promessa de 
campanha da diretoria atu-
al, o local passou por uma 
grande reforma, tornando-
-se um espaço moderno e 
climatizado.

Durante a reforma, foram 
trocados o piso, as janelas, 
as portas e o forro do teto. 
A cozinha foi transferida 

de local e aparelhos de ar-
-condicionado foram insta-
lados ao longo do salão. Os 
banheiros também foram 
reformados, com a constru-
ção de um banheiro adap-
tado para acessibilidade, 
além da concepção de um 
jardim de inverno e a troca 
de iluminação para tornar o 
ambiente mais agradável.

Pensando na segurança dos 
bancários, toda a fi ação elé-
trica foi trocada e uma por-
ta antipânico foi instalada 
na entrada do salão.

“Estamos atendendo a um 
anseio da categoria, já que 

o local era abafado, com 
uma acústica ruim, e muito 
quente. Durante a obra, su-
bimos o teto e rebaixamos o 
piso para melhorar a acús-
tica, além da instalação dos 
aparelhos de ar que deixam 
o ambiente agradável. Re-
formamos o local para dar 
mais conforto aos bancários 
que participam das ações 
do sindicato e os que locam 
o salão. Um salão novinho e 
totalmente renovado à dis-
posição da categoria bancá-
ria”, comentou a secretária 
de de Administração e Pa-
trimônio do sindicato, Lu-
ciana Rodrigues.


