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O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco 
e Região foi fundado em 16 de abril de 1923. 

Entre as iniciativas da entidade para comemorar 
o aniversário de 88 anos está o investimento em 
comunicação, visando se aproximar ainda mais de 
todos bancários.
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Com a criação desta Folha Bancária em Braille e 
com letras maiores, a entidade dá mais um passo 
importante para informar melhor os trabalhadores 
de bancos públicos e privados que têm deficiência 
visual.

O informativo, de periodicidade quinzenal, trará 

um resumo das principais notícias, o que está sendo 
reivindicado junto às instituições financeiras e as 
ações que estão sendo tomadas para a construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária. As notícias 
na íntegra estarão sempre disponibilizadas no www.
spbancarios.com.br.
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História do Sindicato
Pouco mais de dez anos após ser criado, o Sindicato 

organiza a primeira greve, em 1934. 
E na data de uma assembleia, em 28 de agosto de 

1951 que iniciou uma histórica greve, foi estabelecido 
o Dia do Bancário.

O Sindicato foi um dos primeiros a aceitar a 
associação de mulheres e, em 1957, ganhou suas 
primeiras diretoras, mesmo ano em que a categoria 
conquistou a jornada de trabalho de seis horas.

Em 1983 nasceu a CUT, com ativa participação dos 
bancários. Foi nessa época que o movimento Diretas Já e a luta pela Assembleia Constituinte fizeram 

história.
Em julho de 1983, porém, o governo, determinou 

intervenção no Sindicato. Os bancários resistem com 
a circulação diária da Folha Bancária e recuperam 
o controle da entidade em março de 1985. Nesse 
mesmo ano acontece a maior greve de bancários do 
Brasil, mobilizando cerca de 500 mil trabalhadores. 
Nesse movimento entraram os empregados da Caixa, 
que deixaram de ser economiários e passaram a 
bancários. 

Em 1992 a categoria conquista a Convenção Coletiva 
Nacional, documento que garante os mesmos direitos 
para bancários de todo o país.
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NovoS tempoS
Com fim da era de Fernando Henrique Cardoso, 

marcada pela privatização de bancos públicos, a 
categoria intensifica a mobilização a partir das 
campanhas nacionais unificadas e passa a conquistar 
diversos avanços.

Desde 2004, a categoria tem conquistado aumento 

real nos salários, tornando a PLR mais justa, e 
assegurado cláusulas sociais importantes como a 
licença-maternidade de 180 dias e um instrumento 
de combate ao assédio moral nos bancos.

São 88 anos de história com muito a comemorar, 
mas que apontam também inúmeros desafios pela 
frente.
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