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GT fará ‘radiografia’
jailton garcia

sobre saúde da categoria

uu Sindicato está otimista em relação ao que GT pode produzir

Em segunda reunião do grupo de trabalho sobre afastamentos, ficou
decidido que bancos repassarão dados sobre auxílio-acidentário, auxíliodoença, idade, sexo e local de trabalho do bancário adoecido, entre outros

O

grupo de trabalho que
debate as causas de
afastamento dos bancários avançou mais
um pouco rumo à busca de soluções para o adoecimento da
categoria, em seu segundo encontro, no dia 28. Conquista da
Campanha Nacional Unificada
2013, o GT reúne representantes dos trabalhadores e dos bancos, com o objetivo de identificar os motivos dos altos índices
de adoecimento entre a categoria. A primeira reunião ocorreu
no dia 7 de novembro.
Desse último encontro participaram, além dos dirigentes sin-

dicais, representantes do Banco
do Brasil, Bradesco, Itaú, HSBC,
Santander e o negociador da federação dos bancos, Magnus Ribas Apostólico.
Técnicos em saúde, como médicos e advogados, também estiveram na reunião que discutiu
quais informações sobre os trabalhadores serão repassadas pelos
bancos para serem analisadas no
grupo de trabalho.
Os representantes das empresas
queriam restringir os dados ao
enquadramento do INSS conhecido como B91, ou o auxílio-acidentário. “Mas não aceitamos.
Explicamos que, para ter uma vi-

são real e geral do que realmente
leva ao alto nível de afastamentos
na categoria, precisamos olhar as
informações sobre todo o quadro
do adoecimento: B91, B31 (que
se refere ao auxílio-doença), além
das aposentadorias por invalidez
e também os afastamentos até
15 dias”, explica Marta Soares,
secretária de Saúde do Sindicato.
Depois de muito debate, os
representantes dos bancos concordaram em apresentar todos os
dados de afastamento, exceto os
até 15 dias, alegando não terem
essas informações compiladas.
“Vão passar os dados gerais até
a primeira semana de fevereiro e

a partir daí marcamos a próxima
negociação”, relata a presidenta
do Sindicato, Juvandia Moreira,
que também participou da reunião. “Com todos esses elementos em mãos decidiremos juntos
por onde começaremos as análises. Estamos otimistas em relação
ao que o grupo pode produzir.”
Dados – Serão repassadas ao
GT informações como motivo
do afastamento, função do bancário, sexo, faixa etária, tempo de
banco e local onde atua (agência
ou centro administrativo).
Os trabalhos do GT serão
iniciados por algumas praças
prioritárias, como São Paulo e
Osasco, Rio de Janeiro, Brasília,
Curitiba, Salvador, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza.

Altos Índices
Os bancários são uma das
categorias que mais adoecem,
tanto física quanto psicologicamente. Dados do INSS
comprovam: em 2012, foram 21.144 afastamentos, dos
quais 25,7% por transtornos
mentais e 27% por LER/
Dort. Até julho deste ano, já
foram 10.936 afastamentos,
sendo 26,7% por transtornos
mentais e 25,1% devido a doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.
“De vez em quando tenho
uns surtos, fico muito estressada, chorona. Sinto que a
qualquer hora vou ter um
ataque do coração”, conta
uma bancária de apenas 34
anos. Outra mais nova ainda
relata que já teve síndrome
do pânico e passou por tratamento psiquiátrico por dois
anos: “Todo mundo surta.
Surtar faz parte do jogo”,
afirma a trabalhadora de apenas 26 anos. “São metas que
ninguém consegue alcançar,
muitas demissões e colegas
doentes. O clima está pesado”, diz outro bancário.
“Apenas na minha área,
três colegas foram afastados
em um mês. É muita pressão
para cumprir uma meta inalcançável. Preciso ligar para
os clientes e pedir ‘pelo amor
de Deus’ para comprarem os
produtos. Isso gera angústia”,
relata outra trabalhadora.
“É esse quadro que o Sindicato quer mudar”, afirma a secretária de Saúde, Marta Soares.
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A parceria do Sindicato com
o Comitê Betinho completa 20
anos. Auxiliar o projeto é uma
forma de manter vivo o sonho
de Betinho – o sociólogo Herbert
de Souza, criador da Ação da Cidadania – e a construção de uma
sociedade mais justa e fraterna.
A primeira iniciativa do Comitê ocorreu em 1993. A partir da
doação de tíquetes-refeição dos
funcionários do antigo Banespa foram comprados alimentos
para cestas básicas doadas a entidades assistenciais. A partir daí
a solidariedade só cresceu.
Hoje o Comitê amplia seu
trabalho para além da distribuição das cestas, na realização de cursos profissionalizantes, ações voltadas à saúde,
educação, meio-ambiente, defesa dos direitos das crianças e
dos adolescentes.
A construção de cisternas
é hoje um dos destaques do
Comitê. Para coletar águas das
chuvas no Nordeste e transformar em água potável para
centenas de pessoas matarem a
sede, o projeto recebe apoio do
Sindicato, entre outras entidades. De 1998 a 2013 foram construídas cerca de 400 cisternas.
Historicamente nós bancários
sempre estivemos à frente de
conquistas trabalhistas e também de cidadania. Portanto,
nossa militância de Sindicato
Cidadão vai além das questões
corporativas, também importantes, e avança para a discussão da
sociedade e a luta por cidadania.
Parabéns a todos que participam desses 20 anos de parceria.

Vote 130 em defesa dos trabalhadores
Eleja até 6 de dezembro representante dos
empregados no Conselho de Administração
Os integrantes da Chapa 130,
Fernando Neiva e Maria Rita
Serrano, disputam o segundo
turno para definir o representante dos empregados na principal
instância decisória da Caixa Federal, o Conselho de Administração. Ambos têm histórico de luta
similar na defesa dos direitos dos
empregados desde que ingressaram no banco público, em 1989.
A eleição ocorre até 6 de dezembro. Todos os bancários têm
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uu Rita Serrano e Fernando Neiva para o Conselho

Mulheres

Bancárias criam Coletivo Nacional

uu Encontro criou Coletivo Nacional

Juvandia Moreira

Presidenta do Sindicato

direito a voto, para isto devem
acessar o SISRH – 4.1.
“Como dirigentes sindicais,
Neiva e Rita conhecem profundamente as questões que afetam o
dia a dia dos empregados. Por isso, têm o compromisso de se empenhar para que o CA da Caixa
passe a atuar pelo fortalecimento
do banco público e para que os
bancários sejam valorizados como
merecem”, afirma a dirigente sindical Jackeline Machado.

augusto coelho

Parceria com
cidadania

caixa federal

segurança

Não sem
vigilante
Por conta da adesão de vigilantes à greve da categoria, o
Sindicato entrou em contato
com a federação dos bancos (Fenaban) exigindo o fechamento
de agências onde não haja a presença desses profissionais.
Os bancários lembram que
a Lei 7.102/83, que trata de
segurança bancária, determina
a presença de pelo menos um
vigilante em serviço dentro
das unidades.

Proposta é fomentar o debate sobre a questão da representatividade
de gênero e a igualdade de direitos no trabalho e na sociedade
Fomentar o debate sobre a questão da representatividade de gênero
e a igualdade de direitos no trabalho e na sociedade. Essa é a proposta
do Coletivo Nacional de Mulheres
criado na quarta 27, dia de encerramento do 3º Encontro Nacional
de Mulheres Bancárias. O evento
foi promovido pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf/CUT),
com a participação de 98 mulheres

dirigentes sindicais de todo o país.
“Nós mulheres temos de ocupar posições e cargos de destaque
naturalmente nas entidades, empoderamento é isso”, disse Juvandia Moreira, presidenta do Sindicato – o maior do setor – e que
tem 70% da diretoria executiva
composta por mulheres.
Segundo estudo do Dieese, as
bancárias têm salários, em média,
24% menores que os homens,

mesmo sendo maioria nos bancos e
possuindo maior nível escolar.
Para a vice-presidente da CUT
Nacional, Carmem Foro, as demandas das mulheres só serão efetivamente atendidas se elas “ocuparem
os espaços de representação política
na sociedade e no movimento sindical”. As bancárias reforçaram que
não buscam substituir a representação masculina nos órgãos, mas uma
colaboração entre os gêneros.

Saúde

Sindicato alerta sobre teste da Aids
Teatro para conscientizar a população de que
usar preservativo é essencial para se prevenir da
contaminação do vírus da Aids, o HIV, e também
das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).
O evento foi promovido pelo Sindicato, na Praça
do Patriarca, na sexta-feira 29, às vésperas do Dia
Mundial de Combate à Aids, 1º de dezembro.
Além da animação teatral, dirigentes sindicais
distribuíram folheto com informações sobre onde
é possível, na cidade de São Paulo, realizar de graça o teste rápido de Aids. Nos locais indicados no
folheto ainda são realizadas consultas e orientações
sobre prevenção e tratamento de DSTs e hepatites.
“Esse trabalho, nas ruas, é nosso papel como
Sindicato Cidadão. A saúde é nosso maior patri-
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ao leitor
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mônio, e estamos aqui para levar informação e
conscientizar os trabalhadores”, alertou a secretária de Saúde do Sindicato, Marta Soares (foto).
Leia mais: www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=6373
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Para executivo, demissões são normais
O Santander cortou 4,5 mil
empregos em um ano no Brasil,
que participa com 24% do lucro
mundial, o maior resultado entre
todos os países onde o banco atua.
Para cobrar o fim das demissões
imotivadas e melhores condições
de trabalho, o movimento sindical reuniu-se na quinta-feira 29
com o vice-presidente executivo
sênior do Santander, José de Paiva Ferreira, responsável pela área
de Recursos Humanos.
Foi a primeira vez que um alto executivo do banco espanhol
esteve com a Comissão de Organização dos Empregados (COE).
Os bancários denunciaram que
o Santander é hoje o banco que
mais está demitindo no Brasil.
“Com tantas demissões, faltam
caixas e coordenadores na rede de

agências, provocando sobrecarga,
desvio de função, assédio moral,
estresse e adoecimento, piorando
as condições de trabalho e prejudicando a qualidade de atendimento”, disse Maria Rosani, diretora
executiva do Sindicato e coordenadora da COE do Santander.
O executivo do RH reconheceu as dispensas como “normais”. Os dirigentes sindicais
rebateram, afirmando que para
os trabalhadores, principais responsáveis pelos lucros bilionários
do banco, são anormais. “É inadmissível alegar normalidade nesse
processo. O banco espanhol instalou-se no Brasil e agora elimina
postos de trabalho deixando desamparadas famílias com filhos,
com dependentes. Repudiamos a
postura do Santander”, ressaltou

mauricio morais

Sindicato protestou a vice-presidente de RH do
banco que afirmou não haver demissão em massa

uu Sindicalistas cobram Santander sobre demissões
a diretora executiva do Sindicato
e coordenadora da mesa de negociação, Rita Berlofa.
Os sindicalistas denunciaram
que existe uma onda de boatos
de novas demissões em massa na
véspera do Natal. No ano passado, o banco desligou sem justa
causa 1.153 funcionários em todo país, o que representou corte
de 975 empregos. Paiva afirmou
que “não haverá demissão em
massa em dezembro”.

LEIA MAIS: www.spbancarios.
cabesp
com.br/Noticias.aspx?id=6370
Os novos integrantes eleitos
ao conselho fiscal da Cabesp
para o biênio 2014/2016
foram conhecidos na última quinta-feira. São Getúlio
Coelho, diretor financeiro,
Ricardo Mistuoka, como diretor administrativo e Aderaldo Sandinho, que encabeçará
o conselho fiscal.

Itaú

danilo ramos

Assédio assombra CA Vila Mariana

uu Serginho cobra providências
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Sindicato exige que sejam tomadas providências urgentes para acabar
com os abusos da gestão do complexo administrativo
Os bancários da unidade de
conferência de cheques, no CA
Vila Mariana do Itaú, mais uma
vez enfrentam transtornos que
os levam ao adoecimento. A rotina, segundo bancários, está um
caos por conta da pressão por
metas e assédio praticados por
uma gestora.

“São seis segundos para conferir um cheque de pessoa física
e até 15 segundos para pessoa
jurídica. A situação é desumana e se torna caótica diante da
pressão abusiva”, relata o dirigente sindical Sérgio Lopes, o
Serginho.
O problema é antigo, havia

ocorrido em outra unidade e foi
denunciado ao banco. O assédio
praticado pela gestora tranferida
para esse local também vem de
outros gestores. “Exigimos solução
urgente para proteger os funcionários”, acrescenta Serginho.
www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=6377

bradesco

Funcionários da matriz denunciam sobrecarga e assédio
Demissões imotivadas, assédio moral e desrespeito à jornada são os principais causadores
do descontentamento no DCPS (Departamento de Comercialização de Produtos e Serviços) da Cidade de Deus, matriz do banco.
Segundo o dirigente sindical Osvaldo Caetano de Jesus, nos últimos dois meses, cerca
de 20 funcionários foram demitidos do setor.
“Os remanescentes relatam que existe muita
sobrecarga, causando adoecimento e há clima
de medo e descontentamento”, explica.

Para “tapar o buraco” de quem é dispensado, o banco obriga os funcionários a extrapolar a jornada. Só que, em vez de pagar
horas extras, o Bradesco os faz compensar o
tempo estendido. Para isso, utiliza de forma
ilegal um banco de horas.
O dirigente destaca que os funcionários têm
de registrar a entrada e saída. “Temos acordo
de ponto eletrônico para coibir o trabalho gratuito. Se os empregados forem ameaçados para
burlar a marcação têm de denunciar.”

Assédio moral – Outro problema no DCPS
se refere o assédio moral. Os funcionários
afirmam sofrer humilhações e ameaças constantes para dar conta da demanda, mesmo
com o setor tão desfalcado de trabalhadores.
Osvaldo alerta os bancários a denunciarem
os abusos apenas por meio do instrumento
disponibilizado no site do Sindicato, jamais
utilizando os canais internos do Bradesco
Leia mais no www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=6378

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE
SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
61.651.675/0001-95, por sua presidenta, convoca todos os empregados do BANCO VR S/A
dos municípios de São Paulo, Osasco, Barueri,
Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu das
Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi,
Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da
Serra e Vargem Grande Paulista, para assembleia
geral extraordinária, que será realizada no dia 5
de dezembro de 2013, em primeira convocação às
11h, e em segunda convocação às 11h30 na sede
do banco, localizado na Alameda Rio Negro, nº.
585, Bloco B, cj. 62 - Alphaville, Barueri/SP, para
discussão e aprovação da seguinte ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho, que tem por objeto a
renovação do Programa de Participação nos Resultados da Empresa que, inclusive, trata de autorização do desconto a ser efetuado em função
da negociação coletiva realizada, para o exercício
de 2013, a ser celebrado com o BANCO VR S/A;
Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho, referente ao Programa de
Benefícios aos empregados do BANCO VR S/A;
Discussão e deliberação sobre a proposta de
Acordo Coletivo Aditivo de Trabalho, que tem
por objeto a renovação pelo BANCO VR S/A da
adesão à Lei nº 11.770/2008, para prorrogação da
licença-maternidade a todas as suas empregadas.
São Paulo, 3 de dezembro de 2013
Juvandia Moreira Leite
Presidenta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE
SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 61.651.675/0001-95, com registro sindical
DNT5262, por sua presidenta, convoca todos os
empregados do BANCO TOYOTA DO BRASIL
S.A., dos municípios de São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu,
Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana do
Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra
e Vargem Grande Paulista, para Assembleia Geral
Extraordinária, que será realizada no dia 5 de dezembro de 2013, em primeira convocação às 16h
e em segunda convocação às 16h30, na Subsede
do Sindicato – Regional Sul, situada à Av. Santo
Amaro, nº. 5.914, São Paulo/SP, para discussão e
aprovação da seguinte ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho, que tem por objeto a renovação do Programa de Participação nos Lucros
ou Resultados que, inclusive, trata de autorização
do desconto a ser efetuado em função da negociação coletiva realizada, para o exercício de 2013,
a ser celebrado com o BANCO TOYOTA DO
BRASIL S.A.
São Paulo, 3 de dezembro de 2013
Juvandia Moreira Leite
Presidenta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE
SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
61.651.675/0001-95, por sua presidenta, convoca todos os empregados do ITAÚ UNIBANCO
S.A., do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A,
do BANCO ITAÚ BBA S.A., do BANCO ITAUCARD S.A., do HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A e do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A, dos municípios de São Paulo, Osasco,
Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia,
Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da
Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom
Jesus, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra,
Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista, para
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada
no dia 5 de dezembro de 2013, em primeira convocação às 18h30, e em segunda convocação às 19h,
na sede do Sindicato – Auditório Azul, localizado à
Rua São Bento, 413, São Paulo/SP, para discussão e
aprovação da seguinte ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre a proposta de renovação do Acordo Coletivo de Trabalho para disciplinar Sistema Alternativo Eletrônico de Controle
de Jornada de Trabalho para os empregados do
ITAÚ UNIBANCO S.A., do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, do BANCO ITAÚ BBA
S.A., do BANCO ITAUCARD S.A., do HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A e do BANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
São Paulo, 3 de dezembro de 2013
Juvandia Moreira Leite
Presidenta
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Mín. 20ºC
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Mín. 18ºC
Máx. 32ºC

Mín. 21ºC
Máx. 33ºC

Mín. 19ºC
Máx. 27ºC

Mín. 17ºC
Máx. 26ºC

programe-se
CONCURSO DA CAIXA
Quem vai tentar uma
vaga como técnico
bancário na Caixa
Federal, no concurso em 2014, pode se
preparar no Centro de
Formação Profissional
do Sindicato. As aulas
começam em 13 de
janeiro, de segunda a
sexta, das 19h às 22h45, e sábados, das 8h30
às 17h30. Bancários sócios pagam R$ 1.000 e
o público em geral, R$ 1.500. Em ambos os
casos é possível o parcelamento em até cinco
vezes iguais. Informações pelo 3188-5200.

Sindicato promoveu
formação sobre direito
para 51 mulheres, que
comemoraram, no sábado,
conclusão do curso
Um dia para marcar a história de 51 mulheres, que a partir de agora são Promotoras Legais Populares (PLP). No sábado 30,
ocorreu a formatura da 19ª turma de promotoras na sede do Sindicato, que com seu
viés cidadão, sediou o curso e ofereceu toda
a infraestrutura para que as participantes,
daqui para frente, coloquem em prática o
aprendizado sobre direito e cidadania.
De um lado, o orgulho de dirigentes
sindicais por colaborarem com a realização de mais uma edição do curso.
Do outro, a admiração das alunas, que
comemoraram o fato de a presidência
do Sindicato ter à frente uma mulher,
Juvandia Moreira, que saudou as promotoras populares e conversou sobre a
importância da luta, principalmente,

NOITE DE CELEBRAÇÃO
Na noite do dia 9 ocorre a premiação da segunda edição do Prêmio CUT Democracia
e Liberdade Sempre, que visa preservar memória e divulgar a importância de episódios
da história atual do Brasil. O lema deste ano
é Nada vai nos calar, em referência à luta pela
democratização da comunicação. A cerimônia
será no Tuca (Rua Monte Alegre, 1.024, Perdizes), às 19h. Saiba quem são os candidatos em
premio2013.cut.org.br

uu Dirigente sindical Neiva Ribeiro parabeniza trabalhadoras
pelo fim da violência contra a mulher.
A secretária de Formação do Sindicato
e coordenadora do Centro de Pesquisas
28 de Agosto, Neiva Ribeiro, também
comemorou a formatura das promotoras. “Para nós, o viés de Sindicato Cidadão é esse, viabilizar ações como a realização desse curso, que está diretamente
ligado às nossas lutas de combate à violência contra a mulher, pela igualdade
de oportunidade e pela democracia.”

Idealizadora do curso, Maria Amélia de
Almeida Teles, a Amelinha, celebrou o passo dado. Ela é coordenadora da União de
Mulheres de São Paulo e do curso de PLP.
O curso de PLP foi realizado pelo
Centro 28 de Agosto do Sindicato, futura faculdade dos bancários, em parceria com a Fetec-CUT/SP, União de
Mulheres e Coletivo Dandara.
www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=6386

Reconhecimento

Juvandia é cidadã de Osasco

SÁBADO DE DECISÃO
A grande final da 6ª Copa dos Bancários de
Society em Osasco está marcada para sábado,
a partir das 11h. Os times que bateram um bolão e conquistaram uma vaga na final disputarão o título no Metal Clube (Rua Luiz Rink, 501,
Rochdale, Osasco). As partidas serão entre Los
Bancários X Barcelonge e Expresso de Taipas X
Cerveja e Cia. Boa sorte aos jogadores!

MARCIO

mauricio morais

A presidenta do Sindicato, Juvandia
Moreira, recebeu o título de cidadã osasquense em cerimônia na noite de quartafeira 27, na Câmara Municipal de Osasco. O evento também homenageou os 30
anos da Central Única dos Trabalhadores
(CUT), com placa comemorativa.
“Compartilho esse título com todos os
dirigentes da nossa entidade. Estou aqui representando os 90 anos do Sindicato, que
luta não só por São Paulo e Osasco, mas

por todo o país”, afirmou a baiana, natural
de Nova Soure.
“Juvandia é uma mulher guerreira, que
trabalha por melhoria nas condições de
trabalho e na remuneração dos bancários
e pelo fortalecimento do Sindicato, um dos
mais importantes do país”, destacou o vereador de Osasco Valdir Roque (PT).
Em agosto de 2012, a dirigente recebeu o
título de cidadã paulistana, concedido pela
Câmara Municipal de São Paulo.

mauricio morais

Presidenta do Sindicato recebeu homenagem por sua luta
por melhoria das condições de trabalho dos bancários

Campeões da pesca

Confira no www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=6385 reportagem completa e galeria
de fotos do 5º Torneio de Pesca em Dupla do
Sindicato. A competição foi realizada no sábado 30, no Pesqueiro Maeda, em Itu. Os 130
participantes divididos em 65 duplas pescaram 613 peixes num total de 1.016 quilos. O
primeiro lugar foi conquistado por Douglas
Shoiti e Oscar Yamato, que pescaram 73,4 quilos. Ao todo, 15 duplas foram premiadas.

Viva as promotoras populares!
gerardo lazzari
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