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Já está definido o calendário de negocia-
ções entre o Sindicato e a federação dos 
bancos (Fenaban): emprego e cláusulas 

sociais dias 30 e 31 de agosto; saúde e condi-
ções de trabalho, 5 e 6 de setembro; e remu-
neração em 13 de setembro.
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A pauta foi entregue aos representantes 
dos bancos no dia 12 de agosto, quando 
também foi lançado o mote da campanha 
deste ano: Bancário Não é Máquina. O 
documento reúne cláusulas específicas às 
pessoas com deficiência. Entre elas:

Todos os trabalhadores têm de ter igual-
dade de oportunidades na ascensão profis-
sional nos bancos.

Devem ser estabelecidas metas de contra-
tação que contemplem a questão racial e 
pessoas com deficiência.

Preparação de cursos de formação profis-
sional aos trabalhadores com deficiência, 
sendo que o período de realização será 
contado como exercício da função. 

Os bancos promoverão curso de Libras 
obrigatório nas unidades que possuam 
empregados com deficiência auditiva.

As empresas deverão efetuar avaliação es-
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trutural e desenvolver projetos específicos 
para adequar o ambiente de trabalho se-
gundo a natureza e o grau de deficiência.

Os bancos têm de preparar os empregados 
para receber os trabalhadores com deficiên-
cia, evitando preconceito e discriminação.

•

Juvandia Moreira e Carlos Cordeiro, 
presidentes do Sindicato e da Contraf-CUT, 
respectivamente, entregam pauta a Murilo 
Portugal, presidente da Fenaban



Caixa Federal e 
BanCo do Brasil

Concomitantemente às negociações ge-
rais da categoria com a Fenaban, ocorrem 
reuniões para tratar de questões específi-
cas dos empregados do Banco do Brasil e 
da Caixa Econômica Federal.

Na Caixa Federal, uma das exigências es-
pecíficas é a garantia de acessibilidade a 
cursos e de possibilidades de carreira pa-
ra empregados com deficiência.
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Campanha na rua

Dia do Vermelho no Banco do Brasil
A falta de segurança nas agências bancárias 
também foi denunciada à população
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no site

Acompanhe as notícias da Campanha 
Nacional Unificada 2011 e as específicas 
dos bancos no www.spbancarios.com.br.

O jingle Bancário Não é Máquina está dis-
ponível no www.spbancarios.com.br/vi 
deogaleria.asp?ID=Jingle da Campanha.
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