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SINDICATO 
SERÁ VIRTUAL, ENTRE 1º E 
5 DE JUNHO. PARTICIPE!

ELEIÇÃO DO

Uma grande participação dos bancários na 
votação é fundamental para fortalecer a categoria 

nas negociações com os bancos



https://eleicaosindicato.spbancarios.com.br/
https://eleicaosindicato.spbancarios.com.br/


O Sindicato possui 97 anos de luta, 
seja em favor dos direitos e empregos 
da categoria, como também na 
defesa da democracia e na busca 
por um país mais justo. Uma história 
construída por cada bancário e 
bancária, representados por diretorias 
que estiveram à frente da entidade.   

É a diretoria do Sindicato que negocia acordos, 
organiza a luta na defesa dos direitos e em 
busca de novas conquistas, além de fazer 
a gestão dos serviços de apoio ao bancário 
como, por exemplo, cursos, jurídico, saúde, 
convênios, entre outras atribuições.

Chegou a hora dos bancários 
darem o exemplo de um 
grande processo democrático. 
Precisamos mostrar força e 
representatividade. Quando 
uma diretoria negocia com 
os bancos, legitimada pelos 
bancários que representa, 
isso tem um peso enorme 
em favor da categoria. 
Participe! Seu voto é 
fundamental. É você 
quem faz o Sindicato.”

“

Ivone Silva
Presidenta do Sindicato



PARTICIPE! 
SEU VOTO É 
FUNDAMENTAL!



Porque, para ser forte, o 
Sindicato deve ser muito 
representativo. Quanto mais 
bancários participarem da 
eleição, mais mostraremos 
a força da entidade, o 
que é fundamental para 
resistirmos aos ataques 
e conquistarmos novos 

direitos. Ou seja, votar na 
eleição do Sindicato 

é fortalecer nossos 
direitos.

POR QUE EU DEVO VOTAR?

A diretoria do 
Sindicato negocia com 
a direção dos bancos; 
assina convenções 
coletivas de trabalho e 
acordos específicos por 
bancos e financeiras; 
organiza a luta na defesa 
dos direitos e em busca 
de novas conquistas; 
fiscaliza as condições 
de trabalho; além de 
ser responsável pelas 

áreas que dão suporte 
aos bancários como 
jurídico, formação, 
cultural, saúde e 
condições de trabalho, 
relações sociais e 
sindicais, estudos sócio-
econômicos, imprensa e 
comunicação, Faculdade 
28 de Agosto, Centro 
de Documentação, 
Bancredi, convênios, 
entre outras.

O QUE FAZ A DIRETORIA
 DO SINDICATO?
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