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Dirigentes sindicais retomaram com 
a federação dos bancos (Fenaban) 

as negociações da mesa temática que 
trata de igualdade de oportunidades nas 
instituições financeiras.
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Entre os temas abordados na reunião 
realizada em 29 de fevereiro, foram de-
batidas questões voltadas às pessoas com 
deficiência (PCD). A Fenaban atendeu à 
reivindicação do Sindicato e ampliará o 
Programa de Capacitação e Profissiona-
lização de Pessoas com Deficiência. Ago-
ra, além de São Paulo, a partir de agosto 
serão iniciadas duas turmas no Rio de 
Janeiro e uma em Belo Horizonte. 
De acordo com a Fenaban, as pessoas 

com deficiência passam por um perí-
odo de qualificação, incluindo estágio 
em agência bancária, com jornada de 
quatro horas, durante o qual recebem 
o piso da categoria proporcional à jor-
nada reduzida. Posteriormente, passam 
à condição de bancário, adequando jor-
nada e salário.
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“Queremos que as pessoas com defici-
ência se apropriem desse debate. Por is-
so é importante que quem já participou 
do programa da Fenaban informe ao 
Sindicato o que deve ser melhorado, pa-
ra que possamos cobrar esse aprimora-
mento. E mais, se os trabalhadores estão 
passando para a jornada de seis horas e 
se está havendo oportunidade de ascen-
são profissional”, afirma a diretora do 
Sindicato Neiva Ribeiro.
Os bancários podem enviar e-mail para 

folhabancaria@spbancarios.com.br, li-
gar para o 3188-5200 ou conversar com 
um representante do Sindicato.

Santander
O Sindicato está acompanhando de 

perto como as empresas estão lidando 
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com a PCD. Recentemente o Santan-
der demitiu trabalhadores com defi-
ciência, que alegam não ter recebido 
treinamento adequado e equipamen-
tos adaptados.
Caso você conheça alguém que en-

frente a mesma situação, denuncie 
ao Sindicato.

CampanhaS

Atualmente estão em curso três cam-
panhas que buscam melhoria das con-
dições de trabalho e aumento da re-
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muneração para a categoria. São elas: 
Menos Metas, Mais Saúde; PLR sem IR 
e contra a retirada das portas de segu-
rança das agências. 

Além disso, as relações compartilhadas 
são mote durante o Mês da Mulher.
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Para saber detalhes acesse o site do Sin-
dicato: www.spbancarios.com.br.
Acesse o www.spbancarios.com.br/ser 

vicos/email.aspx e receba as notícias do 
Sindicato.



|   7



8   |

Publicação do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Osasco e Região, telefone 3188-
5200, www.spbancarios.com.br  

Presidenta Juvandia Moreira; Secretário de 
Imprensa Ernesto Izumi. Produção: Secreta-
ria de Imprensa e Comunicação. Edição: Jair 
Rosa. Design: Linton Publio.


