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Bancário Todos os 
bancos

Participe do Seminário sobre o 
Sistema Financeiro Nacional

OSindicato dos Bancários do Pará realizará no 
próximo final de semana, nos dias 14 (sexta) 

e 15 (sábado) de março, um Seminário sobre o Sistema 
Financeiro Nacional. O primeiro dia será voltado 
exclusivamente para delegados e dirigentes sindicais e 
será realizado na própria sede do Sindicato. No segundo 
dia (15) a atividade será aberta ao público em geral e 
realizada no auditório do Sindicato dos Urbanitários. 
Todos os participantes receberão certificados, por isso é 
importante fazer sua inscrição pelo e-mail presidencia@
bancariospa.org.br.

O presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Carlos 
Cordeiro, é um dos principais convidados para palestrar 
no evento. Além dele, também farão explanações sobre 
o tema o presidente da FETEC Centro Norte José Avelino; 
o deputado federal pelo PT/PA Claudio Puty; a técnica do 
DIEESE Pará Regina Camargo, dentre outros.

“O curso que faremos sobre o Sistema Financeiro 
Nacional é um evento que visa fornecer elementos para 
aprofundarmos nossa análise sobre o assunto, de forma 
a elaborarmos - em conjunto com os diversos atores 
sociais do Pará - propostas de mudanças que tornem 
esse sistema mais democrático e sob o controle da 
sociedade”, destaca a presidenta do Sindicato, Rosalina 
Amorim.  

Programação 

Dia 14/03/2014 – Auditório do Sindicato dos Bancários
:: Exclusivo para delegados e dirigentes sindicais :: 

9h – Credenciamento e Café da manhã de recepção aos 
participantes.
10h - Mesa de Abertura - SEEB PA, CONTRAF/CUT, FETEC/
CN, CUT/PA
10h30 – Análise de Conjuntura – Regina Camargo DIEESE 
12h30 – Debate
13h30 – Almoço 
15h30 – Sistema Financeiro Nacional – CONTRAF/CUT
17h30 – Avaliação do Curso e Encerramento - Diretor de 
Formação do Sindicato
18h – Coquetel

Dia 15/03/2014 – Auditório do Sindicato dos 
Urbanitários
:: Seminário do Sistema Financeiro Nacional, aberto à 
sociedade ::

9h – Credenciamento do público externo e Café da 
manhã
10h – Debate “O Sistema Financeiro Nacional” - DIEESE, 
CONTRAF/CUT, Dep. Federal Cláudio Puty
13h – Encerramento
13h30 – Almoço

Serviço

Sindicato dos Bancários do Pará
Rua 28 de setembro nº 1210, entre Doca e Quintino 
Bocaiuva, Reduto.

Sindicato dos Urbanitários do Pará
Av. Duque de Caxias nº 1234, entre Lomas Valentina e 
Enéas Pinheiro, Marco.

Mais informações
Tel: 91 3344-7799
E-mail: presidência@bancariospa.org.br


