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Sindicato inicia Campanha Nacional Unificada 
2011 a partir da elaboração de calendário para 
organizar trabalhadores dos bancos públicos e 

privados.
A 13ª Conferência Nacional dos Bancários, que 

definirá as reivindicações a serem entregues à 
federação dos bancos (Fenaban), será na capital 
paulista, nos dias 30 e 31 de julho.

Os eixos dos debates serão Emprego e Remune-
ração; Saúde e Condições de Trabalho; Seguran-
ça; e Sistema Financeiro Nacional. As conferências  
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estaduais, que antecedem o encontro nacional, se-
rão realizadas até 24 de julho.

Antes das conferências, o Sindicato fará consultas 
junto aos bancários de São Paulo, Osasco e região 
para saber quais suas prioridades para a campanha 
deste ano.

Inclusão na pauta

A Folha Bancária em braille e para pessoas com baixa 
capacidade de visão teve boa receptividade entre os 

funcionários dos diversos bancos. Trabalhadores do 
Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e da Caixa 
Federal receberam a edição nº 1. O informativo foi 
lançado durante o programa Momento Bancário 
em Debate, quando a bancária do Banco do Brasil 
Gisele Crisóstimo de Sousa recebeu o primeiro 
exemplar das mãos da presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira.

Ao receber a edição, o empregado da Caixa Federal 
Tiago Cocci Donaire aproveitou para denunciar Gisele recebe FB em braille de Juvandia

Tiago recebe 1ª edição da FB em braille
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que está há dez anos sem conseguir promoção. 
Um dos motivos, segundo ele, é que o banco não 
disponibiliza programas compatíveis para que 
possa fazer os cursos exigidos pela empresa. 

A dificuldade de Tiago foi denunciada pelo Sindi-
cato em negociação que resultou em compromisso 
da Caixa de que o problema será resolvido o quan-
to antes. A entidade acompanhará o caso de perto.

Se você tem alguma reivindicação a fazer ou 
denúncia a apresentar, fale com um representante do 
Sindicato ou ligue para o 3188-5200. As mensagens 
também podem ser enviadas acessando o www.
spbancarios.com.br. 

EstudE no sIndIcato

O Centro de Formação Profissional do Sindicato 
tem cursos voltados ao sistema financeiro para 
ajudar na qualificação dos bancários. Matemáti-
ca Financeira e Contabilidade são apenas alguns 
deles.

Para poder adequar os cursos e apostilas aos 
trabalhadores com deficiência visual, o Centro 
de Formação solicita que os interessados entrem 
em contato pelo 3188-5328. O objetivo é criar as 
condições necessárias para que todos possam se 
qualificar.

Curso de libras no SindicatoCursos: escolha sua turma



REcEba notícIas no computadoR

Todas as notícias do Sindicato estão disponíveis 
no www.spbancarios.com.br.

A página eletrônica também disponibiliza os 
cursos, as edições da Folha Bancária, jornais por 
banco, entre outras publicações.

Ao se cadastrar acessando o www.spbancarios.com.
br/servicos/email.aspx. você recebe notícias diárias 
do Sindicato em seu computador. 
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www.spbancarios.com.br/noticias.asp?c=17071
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