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Discutir metas abusivas 72%

Combate ao assédio moral67%

Folha Bancaria



a novidade deste ano é que 40 PCDs 
também enviaram sua opinião, seja na 

consulta em braille, com fontes maiores ou 
por meio do site do Sindicato.
Assim, para 75% dos bancários a prioridade 

é valor maior tanto para o vale-alimentação 
quanto para o refeição. O aumento real de 
salários teve 73% das indicações. Discutir 
as metas, com 72%, e o combate ao assédio 
moral, 67%, configuram a necessidade de 
melhorar as condições de trabalho. Garan-
tia de emprego e mais contratações também 
estão entre as preocupações dos bancários. 
Essas prioridades serão levadas à conferên-

cia estadual, em 14 de julho, e à Conferência 
Nacional, entre 20 e 22 de julho, em Curiti-
ba. Dessa última, sairá a pauta a ser entregue 
à federação dos bancos (Fenaban). 
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banCos públiCos
As reivindicações dos bancários da Caixa 

Federal e do Banco do Brasil foram defi-
nidas nos respectivos congressos nacionais 
realizados em junho. As negociações nesses 
bancos ocorrerão paralelamente às gerais da 
categoria com a Fenaban.
Mais informações no www.spbancarios.

com.br. 

 u   Conecef aprovou propostas
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itaú
Depois de muita pressão, o Sindicato con-

quistou compromisso da direção do ban-
co em manter as portas de segurança nas 
agências que passam por reforma. O desafio 
agora é que todas as unidades tenham o dis-
positivo.

Formação
O Centro de Formação Profissional do Sin-

dicato está preparando material especial para 
que as pessoas com deficiência visual possam 
participar dos cursos de CPA 10. A primeira 
turma, composta por bancários do HSBC, 
começa no fim de julho. Para saber mais e se 
inscrever ligue 3188-5200.
Para outras notícias e ficar sócio do Sindi-

cato acesse www.spbancarios.com.br.
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santander
Até o fechamento desta edição não havia 

data para a assinatura da renovação do acor-
do aditivo do Santander. Uma das conquis-
tas é a cláusula de igualdade de oportunida-
des, inclusive para pessoas com deficiência.

bradesCo
Os funcionários estão cobrando que o ban-

co melhore os serviços dos planos de saú-
de e odontológico. Como a reunião com o 
Bradesco, em 27 de junho, terminou sem 
avanços, os funcionários, ao lado do Sindi-
cato, realizaram Dia Nacional de Luta em 
4 de julho.
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Cadastre-se pelo www.spbancarios.com.
br/servicos/email.aspx e receba notícias da 
entidade.

6



7



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: Secre-
taria de Imprensa e Comunicação. Edição: 
Jair Rosa. Design: Thiago Meceguel.


