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É com grande satisfação que temos a honra de propor a entrega do Titulo de 
Cidadã Paulistana para a primeira presidenta do Sindicato dos Bancários e 
Financiários de São Paulo, Osasco e Região, Senhora Juvândia Moreira Leite, 
nascida em Nova Soure, agreste baiano. A 04ª de cinco filhos de Nivaldo Moreira 
Leite e Maria Gonzaga Leite, saiu pela primeira vez de sua terra natal aos 17 anos, 
quando foi escolhida com mais 21 estudantes da Bahia para participar de 
intercâmbio cultural no Canadá. Morou por três meses no país aprendendo francês 
e atuando em projetos sociais. Voltou à Bahia e pouco tempo depois, em 1991, veio 
para São Paulo, com objetivo de trabalhar e principalmente estudar. Trabalhou no 
comércio, e sete meses depois, já estava no Bradesco. Entrou no curso de Direito, 
com o sonho de ser juíza, mas foi na luta coletiva que viu a oportunidade muito 
maior de fazer justiça social. E formada em direito e pós-graduada em política e 
relações internacionais.  
Funcionária do Bradesco da área de câmbio começou a fazer parte do Sindicato em 
1997. Foi diretora de Assuntos Jurídicos, de Organização, além de secretária-geral 
quando, em maio de 2010, assumiu a direção da entidade. Em junho deste ano, 
entrou para história ao ser eleita como a primeira presidenta em 88 anos de 
existência do maior sindicato de bancários e financiários da América Latina. Tal 
entidade representa 138 mil trabalhadores dos 484 mil de todo o país. Sendo uma 
das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, onde atua nas negociações 
com a federação dos bancos (Fenaban), no âmbito da Campanha Nacional dos 
Bancários, com o objetivo de ampliar direitos, valorizar salários e melhorar as 
condições de trabalho da categoria.  
E membro da diretoria ampliada da CUT Nacional e do Comitê Executivo da UNI 
Finanças (Sindicato Global dos Trabalhadores do Setor Financeiro).  
É co-autora do livro “Sistema Financeiro e Desenvolvimento no Brasil” e do livro 
“Saúde dos Bancários”  
 


