Caro(a) Sócio(a),
Partilhamos consigo a mensagem do Presidente Paulo Gonçalves Marcos na mais recente newsletter do
SNQTB - Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários.
Boas leituras.

Pode contar connosco!!

espaco opiniao

Quando assumimos a liderança do SNQTB em dezembro de 2015, encontrámos o nosso
sindicato em situação de perda de sócios, instável do ponto de vista económico e com uma
estrutura organizativa pesada e ineﬁcaz.
Quase dois anos depois, é um orgulho poder aﬁrmar que a “casa” está ﬁnalmente arrumada.
Estamos mais fortes, mais liderantes e assertivos na defesa dos direitos dos bancários, temos
uma massa associativa em franca progressão, mais delegações, mais ações na área do desporto,
lazer e cultura e um SAMS Quadros mais sustentável.
O nosso objetivo até 2020 é manter este nível de crescimento e estar cada vez mais perto dos
nossos associados, sobretudo, daqueles que mais precisam de nós. Estaremos na linha da frente
das batalhas mais difíceis para a classe como é o caso da reconversão proﬁssional, reformas
antecipadas, conciliação do trabalho e família ou a subcontratação selvagem. Vamos tornar o
nosso SAMS Quadros ainda mais forte e mais capaz de responder às necessidades dos
associados. Procuraremos criar um calendário de eventos com iniciativas para toda a família e em
todas as regiões do país. Pode contar connosco. Nós contamos consigo para fazer do SNQTB o
maior e melhor sindicato do país.

SNQTB - Maiores. Melhores. Mais solidários.
Um sindicato de valores.
Paulo Gonçalves Marcos
Presidente da Direção do SNQTB e do Conselho Diretivo do SAMS Quadros.

Acompanhe-nos em
facebook.com/snqtb
e ﬁque a par de todas as novidades!

Consulte a versão completa da

Newsletter de setembro

do SNQTB e conheça todas
as novidades do seu Sindicato.
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