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São Paulo de todoS, 
maS deSigual
Maior cidade da América Latina comemora aniversário com muita 
festa, mas dados mostram quanto ainda precisamos avançar

Além de contar com mais de 280 salas de ci-
nema, 180 teatros, cerca de uma centena de 
centros culturais e museus, 12,5 mil restau-
rantes com 52 tipos de cozinha de todas as 
partes do mundo, a cidade de São Paulo vai 
oferecer uma série de eventos especiais para 
comemorar seus 458 na quarta 25. Veja aqui 
alguns dos principais, gratuitos, e acompanhe 
outros pelo www.cidadedesaopaulo.com.

• No Pateo do Colégio (Centro), das 9h30 
às 12h: palestras e debates São Paulo do 
Futuro e show da banda Tulipa Ruiz.
• Na Casa das Rosas (Avenida Paulista, 

37), das 15h às 20h: Sarau temático Sam-
poemas. Saiba mais pelo www.poiesis.org.
br/casadasrosas.
• Parque da Juventude (Avenida Zaki Nar-
chi, 1.309, Santana), às 18h: show Parala-
mas do Sucesso.
• No Vale do Anhangabaú (Centro), das 9h 
às 21h: 5º Vale da Participação e Parceria 
com diferentes atrações musicais. 
• Na Praça da República (Centro), às 20h: 
show com Ney Matogrosso.
• No Centro de Tradições Nordestinas (Rua 
Jacofér, 615, Bairro do Limão), a partir das 
22h: show Forrópoeira.

Festa de aniversário

  São
Paulo
458

anos

S
ão Paulo começou bem pertinho da 
sede do Sindicato. Há cerca de 500 
metros do Edifício Martinelli, no cen-
tro da capital, fica o Pateo do Colégio 

onde em 25 de janeiro de 1554, uma missa 
celebrava a criação da cidade. 

Passados 458 anos, o então povoado de Pirati-
ninga transformou-se numa das maiores metró-
poles do mundo, com 11 milhões de habitantes 
de mais de 70 nacionalidades diferentes, brasilei-
ros de todos os estados, tribos, raças e crenças.

A cidade recebe generosa, mas mantém entre 
seus cidadãos desigualdades profundas. No últi-
mo dia 18, a Rede Nossa São Paulo divulgou os 
resultados da pesquisa Irbem (Indicadores de 
Referência do Bem-Estar do Município de São 
Paulo), realizada pelo Ibope. Nela, os  paulista-
nos contaram o que pensam sobre a cidade. Foi 
apresentado, ainda, o Quadro de Desigualdade 
de São Paulo, feito a partir de indicadores das 
subprefeituras. É a desigualdade social, aliás, 
uma das áreas com o menor nível de satisfação 
entre os 1.512 entrevistados da pesquisa. 

Alguns indicadores dão dimensão do pro-
blema. Há 16,59 livros por habitante em bi-
bliotecas municipais no distrito da Sé. No 
Grajaú, no entanto, o número é próximo a 
zero.  A região da Consolação conta 46,06 
leitos hospitalares por mil habitantes. Na Ci-
dade Ademar novamente o índice é zero. 

Há outras informações ainda mais estarrece-
doras. A gravidez na adolescência (mães com 
19 anos ou menos) no bairro de Moema tem 
índice de 0,86%, mas sobe para assustadores 

20,54% em Marsilac. Enquanto a mortalidade 
infantil é de 1,91 a cada mil nascidos vivos no 
Cambuci, o indicador chega a 24,92 no Jagua-
rá. O índice de mortes por homicídios em cem 
mil habitantes é de zero no Alto de Pinheiros e 
bate a casa dos 144,30 no bairro do Socorro. 

Para o coordenador-geral da Rede, Oded 
Grajew, os dados revelam uma desigualdade 
“aviltante e vergonhosa” na capital paulista, indi-
cadores de uma sociedade “eticamente doente”. 

Outro dado apontado pelo estudo está en-
tre as principais preocupações dos bancários, 
aferida em pesquisa feita pelo Sindicato para 
seu planejamento, em novembro passado: a 
mobilidade na cidade. Sobre o tempo médio 
gasto no trânsito para realizar todos os desloca-
mentos diários, a melhor média está na região 
norte, e não é nada boa: duas horas. Na zona 
leste, o tempo sobe para ultrajantes 3 horas e 
33 minutos. O estudo completo está no www.
spressosp.com.br/wp-content/uploads/2012/01/
Quadro-Desigualdade-Sao-Paulo.pdf.

“São Paulo merece mais carinho, mais cuida-
do”, afirma a presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira. “Cada um de nós paulistanos, nascidos 
aqui ou que como eu adotaram a cidade, temos 
de dar à nossa capital mais atenção nas ações di-
árias, contribuindo para melhorar o ambiente 
e as relações entre os cidadãos. Isso requer mais 
planejamento do poder público, que hoje não 
se mobiliza. E nisso também podemos ajudar: 
na hora de votar, precisamos estar certos de que 
a administração que escolhermos repensará os 
rumos dessa grande metrópole.”
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A Contraf-CUT completa 6 anos nesta quinta-feira 26 organizando os 
trabalhadores ligados ao ramo financeiro em todo o Brasil. Uma história 
vitoriosa que teve início há muito mais tempo e que neste ano comemora 
os 20 anos da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria. São 
60 cláusulas que garantem aos bancários de todo o Brasil direitos iguais.

E isso não é pouca coisa. Há muitas categorias que sofrem com a 
retirada de direitos quando as empresas migram para locais em que os 
“custos” são mais baixos. Entre os bancários, isso não pode acontecer, 
já que desde a menor cidade de qualquer estado, até a maior capital do 
país, todos os trabalhadores têm as mesmas garantias.

Para tentar furar essa unidade e organização, os bancos apelam para 
as terceirizações e a criação de correspondentes bancários, nos quais 
trabalhadores fazem os mesmos serviços que bancários, mas com di-
reitos muito rebaixados.

Foi para fazer frente a esse quadro que a categoria passou a se or-
ganizar por ramo financeiro e criou a Contraf-CUT. Muitos desses 
trabalhadores explorados pelos bancos são antigos bancários. Estima-
se que trabalhem para o setor cerca de um milhão de pessoas, mas so-
mente 484 mil sob a CCT da categoria. Um quadro que não podemos 
permitir avançar e temos de mudar, terceirizados e bancários unidos. 

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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reajuste zero na espanha
ao mesmo tempo em que congela salários, banco paga milhões a executivo

Os trabalhadores do Santander 
na Espanha estão pagando pela 
crise que atinge o país. Durante o 
XXII Convênio Coletivo de Banco, 
a entidade patronal AEB negou-
se a oferecer qualquer reajuste sa-
larial e a assumir o compromisso 
de manter empregos. A postura 
intransigente dos banqueiros fez 
com que, após oito meses de ten-
tativas frustradas, os representan-
tes dos bancários abandonassem 
a mesa de negociação.

Ao mesmo tempo em que ar-
rocha salários e aposta em demis-
sões de trabalhadores, instituições 
como o Santander continuam 
sendo mãe generosa para seus 
executivos. 

O banco espanhol pagou in-
denização escandalosa para o 
ex-conselheiro e diretor geral da 
Divisão América do banco, Fran-
cisco Luzón. Após 15 anos, Luzón 
saiu do grupo com a astronômica 
quantia de 66 milhões de euros: 
55 milhões segundo informe de 
2010, acrescidos de 10 milhões 
este ano, sob a rubrica “outros 
seguros”.

Com esse montante, que cor-
responde em reais a quase 150 
milhões, daria para o banco acres-
centar cerca de 500 euros (R$ 

1.135) ao salário de cada um dos 
120 mil bancários na Espanha.

Por outro lado, o banco se ne-
ga a atender às reivindicações dos 
trabalhadores que são, entre outras, 
reajuste salarial, acordo de quatro 
anos prevendo estabilidade no em-
prego, ou seja, dispensas somente 
através da adoção de um programa 
de demissões voluntárias, plano de 
carreira, entre outras.

Ao invés do diálogo, os banquei-
ros insistem no congelamento to-
tal dos salários para 2011 e 2012, 
propondo reajuste de não mais do 
que 1% para 2013 e 2014, na eli-
minação dos triênios e da ascensão 
por tempo de empresa (ATS) e na 
ampliação da mobilidade geográ-

fica dos trabalhadores.
“É revoltante o pagamento de 

indenizações vergonhosas para a 
cúpula enquanto se propõe o con-
gelamento salarial dos trabalhado-
res. Nós, funcionários do banco no 
Brasil, manifestamos nossa solida-
riedade aos bancários espanhóis e 
nossa indignação com o tratamento 
dispensado aos trabalhadores, que 
são os responsáveis pela grandeza 
e lucro da empresa”, denuncia a di-
retora executiva do Sindicato e fun-
cionária do Santander Rita Berlofa, 
acrescentando que o ônus da crise 
econômica não pode recair sobre os 
trabalhadores.

 a o  l e i t o r

B a n c o  c e n t r a l

itaú e santander: empate em queixas
os dois bancos alternaram liderança na lista de reclamação do BC por seis meses do ano passado

A concorrência para saber qual 
foi o pior banco em 2011, segundo o 
índice de reclamação do Banco Cen-
tral, foi acirrada. Itaú e Santander 
revezaram-se na liderança durante 
todo 2011 durante seis meses.

O Itaú foi o pior em janeiro, fe-
vereiro, março, abril, setembro e de-
zembro. Já o espanhol foi campeão 
de queixas em maio, junho, julho, 
agosto, outubro e novembro.

A disputa para conhecer o pior 
banco foi tão emocionante que 
quando um era líder o outro assu-
mia a segunda colocação, com ex-

ceções dos meses de fevereiro, maio, 
junho, julho e agosto, quando o 
Banco do Brasil entrou na disputa 
ao “conquistar” a vice-liderança.

Bradesco, HSBC e Caixa Federal 
acompanharam a briga revezando-
se entre terceira e quinta colocação.

De acordo com o BC, as reclama-
ções mais frequentes foram: débitos 
não autorizados nas contas corren-
tes, cobrança irregular de serviços, 
esclarecimentos incompletos ou 
incorretos, reclamações e cobranças 
irregulares de tarifas em cartões de 
crédito diferenciado.

ciPa Braúlio Gomes
Os bancários do Santander 
do prédio Braúlio Gomes 
elegem os representantes da 
Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (Cipa) no 
dia 26. O Sindicato apoia sete 
candidatos. São eles: Amanda 
Marques Lima, Anderson 
Pirota, Antonio Augusto 
Fernandes Júnior, Denise 
Nakashima Santos, Fabiano 
dos Passos Freitas, Luciana 
de Andrade Beltramini e Ma-
ria Claudia Pacheco Ferreira. 

doação de sanGue
A bancária do Banco do Bra-
sil Letícia Soares necessita de 
doadores de sangue. Os que 
puderem colaborar devem 
se dirigir aos seguintes hos-
pitais: Professor Edmundo 
Vasconcelos (Rua Borges La-
goa, 1.450, Vila Clementino), 
das 8h às 17h; A.C. Camargo 
(Rua Professor Antonio Pru-
dente, 211, Liberdade), das 8h 
às 18h; Hospital do Coração 
(Rua Abílio Soares, 176, Pa-
raíso), das 8h às 17h. Deve 
ser informado que a doação 
é para Letícia Soares, que está 
no Hospital São Luiz - Unida-
de Itaim, em São Paulo.

Boletim eletrônico
O boletim eletrônico do Sin-
dicato é enviado diariamente. 
Nele constam notícias sobre 
o dia a dia da categoria e do 
mundo do trabalho, serviços, 
convênios, campeonatos e 
cidadania. Para receber as 
notícias, o bancário deve 
acessar www.spbancarios.
com.br/servicos/email.aspx 
e preencher o formulário.

Quem busca informações 
para além da visão da gran-
de mídia não pode deixar de 
acessar a Rede Brasil Atual 
(www.redebrasilatual.com.
br). O portal traz notícias 
sobre meio ambiente, po-
lítica, cidadania, cultura, 
saúde, mundo do trabalho e 
temas internacionais sob a 
ótica do trabalhador. Além 
do conteúdo produzido 
diariamente por sua equipe 
de reportagem, o site reúne 
também notícias do Jornal 
Brasil Atual (98,9 FM) e da 
Revista do Brasil.

s i n d i c a l

contraf-cut completa 6 anos
História repleta de conquistas para trabalhadores do ramo financeiro

Se os bancos criam novos 
mecanismos de contratação 
em que muitos dos empregos 
são indiretos, a organização 
dos trabalhadores tem de con-
templar essa gama variada de 
funções. Com essa preocupa-
ção que há seis anos, em 26 de 
janeiro de 2006, foi fundada 
numa assembleia, em Curitiba, 
a Confederação dos Trabalha-
dores do Ramo Financeiro, a 
Contraf-CUT.

O primeiro presidente da en-
tidade era também o presiden-
te do Sindicato à época: Luiz 
Cláudio Marcolino, atualmente 
deputado estadual (PT). Pouco 

tempo depois, no 1º Congresso 
da Contraf-CUT, Vagner Frei-
tas, hoje secretário de finanças 
da CUT, foi eleito presidente. 
Esteve à frente da entidade por 
três anos e, em 2009, passou o 
cargo a Carlos Cordeiro, atual 
presidente da entidade que re-
presenta mais de 90% dos ban-
cários de todo Brasil.

A organização nacional dos 
bancários começou antes, pri-
meiro com o Departamento 
Nacional dos Bancários, em 
1985, depois com a Confedera-
ção Nacional dos Bancários, em 
1992, que levaram à criação da 
Contraf-CUT.

conquistas – Nesses seis anos, 
em que os trabalhadores deci-
diram reunir-se na luta em tor-
no do ramo financeiro, muitas 
conquistas foram alcançadas, 
outras consolidadas. É o caso do 
aumento real nos salários, que 
chegou em 2011 ao oitavo ano 
consecutivo. Há ainda muitos 
desafios para os funcionários do 
setor bancário, mas a unidade 
nacional representou avanços e 
garantiu também a 13ª cesta-ali-
mentação, valorização dos pisos e 
melhoria na participação dos lu-
cros, além de importantes avan-
ços sociais como o instrumento 
de combate ao assédio moral. 

i ta ú  u n i B a n c o 

Banco justifica negativa de atendimento
Sindicato denunciou e foi informado que processo para recebimento de contas está mudando

Após denúncia do Sindicato, 
de que o Itaú Unibanco negava 
atendimento a não-correntistas 
direcionando-os a corresponden-
tes bancários, representantes do 
banco entraram em contato com 
dirigentes da entidade para dar 
satisfação sobre o ocorrido.

Segundo a diretora do Sindicato 
Marta Soares, a informação é de 
que o processo de recebimento de 

contas está mudando e, por con-
ta disso, clientes são orientados a 
usar o autoatendimento. Aqueles 
que quiserem pagar na boca do 
caixa, não seriam impedidos. 

Marta questionou sobre a deci-
são de não receber contas de con-
sumo. “Eles querem negar a situa-
ção, mas recebemos denúncias in-
formando que o banco não quer 
que os funcionários passem para 

o Sindicato esses procedimentos. 
Eu mesma, na tentativa de com-
provar a existência do problema, 
fui a uma agência para pagamen-
tos e um gerente operacional 
confirmou que existem sim essas 
restrições que começariam a valer 
a partir de janeiro. Cobrei os di-
reitos do consumidor e disseram 
que vão analisar a situação e dar 
uma resposta.” 

A dirigente destaca que para 
evitar filas enormes nas agências, o 
Itaú Unibanco tem de adotar uma 
receita simples: contratar mais fun-
cionários. “Isso sim evita fila, evita 
adoecimento, evita assédio moral 
já que todos os consumidores têm 
direito ao atendimento, sendo cor-
rentistas ou não”, finaliza. 

H s B c

Basta à compensação do PPr na Plr
regras não estão claras e banco não estipula critérios para pagamento dos programas próprios

Os bancários do HSBC, cansa-
dos e revoltados com a farsa exis-
tente em torno da compensação 
dos programas próprios (PPR), 
exigem mais transparência do 
banco ao estabelecer critérios pa-
ra os pagamentos em 2012. 

O banco inglês, além de não 
deixar claro no holerite o valor 
que será pago para o PPR e nem 
para a PLR, sempre estipula uma 
regra de última hora a fim de pre-
judicar os funcionários.  

De acordo com Sérgio Siqueira, 
diretor da Contraf-CUT, a dire-
ção do HSBC sempre age de for-
ma arbitrária impondo metas al-
tíssimas. Quando percebe que os 

funcionários estão se esforçando 
para o cumprimento, volta atrás 
e muda as regras, sem estabelecer 
os critérios para os pagamentos. 

“Para o banco não pode aconte-
cer de 100% do quadro de fun-
cionários baterem metas, já que 
ele mesmo prevê nas regras do 

programa que 10% deles não vão 
receber nada.”

Sérgio ressalta que essa atitude 
configura total falta de respeito 
com os trabalhadores que se es-
forçam para o enriquecimento do 
banco. “O HSBC dá com uma mão 
e retira com a outra. Nas outras 
instituições, quando há descontos, 
eles acabam oferecendo um benefí-
cio a mais aos trabalhadores, e por 
isso, é que cobramos transparência. 
Vamos intensificar as atividades 
em torno dos programas próprios 
e exigir que os trabalhadores rece-
bam toda a somatória, por com-
pleto. Valorização já é o que quere-
mos”, finaliza o dirigente sindical.
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Sergio Siqueira em protesto que denuncia 
problemas com o PPR do HSBC 

Rita Berlofa em ato, no Casa 3, 
pelo respeito aos direitos dos 
bancários em todo o mundo
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O Grêmio Recreativo Café dos 
Bancários fecha a programa-
ção do mês na sexta 27 com o 
cantor Serginho Madureira. O 
artista apresenta sucessos de 
Bezerra da Silva, Almir Guineto, 
Zeca Pagodinho, dentre outros, 
a partir das 20h. O Café dos 
Bancários é um espaço reserva-
do para sindicalizados e convi-
dados e funciona de segunda a 
sexta-feira, das 17h às 23h. 

carnaval 2012
Os bancários sócios que plane-
jam passar o carnaval 2012 em 
Santa Catarina (SC) têm des-
contos em viagem com saída no 
dia 17 da Barra Funda e retorno 
em 22 de fevereiro. No roteiro, 
visitas a Florianópolis, Porto 
Bello, Bombas, Bombinhas e 
Balneário Camboriú. Os paco-
tes individuais custam 
R$ 900 para hospedagem em 
apartamento duplo ou R$ 850 
em triplo no Hotel Solis. O va-
lor inclui ainda transporte, café 
da manhã e jantar. Informações 
com Celso pelo 2909-2828.

FuteBol
O time feminino de futebol da 
Bancredi está selecionando atle-
tas para disputar as competi-
ções organizadas pelo Sindicato 
na temporada 2012. As bancá-
rias interessadas devem com-
parecer nos dias 30 de janeiro e 
13 de fevereiro na Quadra dos 
Bancários (Rua Tabatinguera, 
192, próximo ao metrô Sé) a 
partir das 19h. Mais informa-
ções com Bia: 3541-3287 ou 
bia@bancredi.com.br.

Plantão educação
A Fundetec – Fundação para o 
Desenvolvimento da Tecnolo-
gia, Educação e Comunicação 
estará de plantão na sede do 
Sindicato nos dias 24 e 26, das 
10h às 18h, para divulgação dos 
cursos com inscrições abertas. 
Conveniada ao Sindicato, con-
cede aos bancários sócios 50% 
de desconto nos cursos superio-
res em tecnologia e 40% nos de 
pós-graduação. A Fundetec fica 
na Alameda Nothmann, 598, 
Campos Elíseos. Mais informa-
ções pelo 3222-6969 e no site 
www.fundacaofundetec.org.br.

Samba fecha 
programação 
do mês no Café

F o r m a ç ã o

curso de férias para capacitação rápida
turmas têm ampla aprovação dos trabalhadores e sindicalizados têm direito a 50% de desconto

O Centro de Formação Pro-
fissional do Sindicato mantém 
à disposição dos trabalhadores 
cursos de férias. Turmas como 
CPA 10, CPA 20, Espanhol Ins-
trumental para o Sistema Finan-
ceiro, Matemática Financeira e 
Contabilidade têm aulas na Uni-
dade Centro, no tradicional Edi-
fício Martinelli, e com alto índice 
de aprovação.

Uma aluna de Espanhol Ins-
trumental para o Sistema Finan-
ceiro diz que optou por fazer o 
curso de verão para aproveitar 
melhor a possibilidade oferecida 
pelo Sindicato. “É bom reciclar 
e começar o ano renovada. Está 
sendo muito válido estar aqui 
estudando”,  diz a funcionária do 
Banco do Brasil.  

Um aluno do curso de Matemá-
tica Financeira, bancário do Citi-
bank, diz que em 2012 quer uma 
ascensão profissional. “Este ano, 
vou me dedicar e buscar oportu-
nidades por meio dos cursos rea-
lizados pelo Sindicato”, diz.

Além de as aulas serem minis-
tradas durante o período de fé-
rias, outro motivo acaba atrain-
do os bancários: o preço, como 
comprova uma aluna do Brades-
co. “Após fazer o CPA 10 resolvi 
fazer o CPA 20. Como sou sindi-
calizada, sai pela metade do pre-
ço. Estou satisfeita com as aulas e 
com o conteúdo passado.”
 
novas turmas – Para quem quer 
essa preparação rápida e pagan-
do menos, o Centro de Forma-
ção Profissional do Sindicato 
abriu mais uma turma para o 
CPA 10. As aulas começam no 
dia 28 e serão realizadas sempre 
aos sábados e domingos, das 8h 
às 14h, na Unidade Centro (Rua 
São Bento, 413), durante três fi-
nais de semana. O valor para sin-
dicalizados é de R$ 360. Público 
em geral paga R$ 720. Também 
há vagas para outros cursos co-
mo CPA 20 e Gestão de Crédito 
PJ que têm início no dia 23. Mais 
informações pelo 3188-5200.

m e i o  a m B i e n t e

sacolas plásticas estão abolidas
medida ecológica tem início no dia do aniversário de São Paulo, como um presente à cidade

No dia em que sua capital com-
pleta 458 anos, todo o estado de São 
Paulo ganha presente. A data foi es-
colhida para o início da campanha 
Vamos tirar o planeta do sufoco, que 
prevê o fim das sacolas plásticas em 
todos os supermercados da Apas 
(Associação Paulista de Supermerca-
dos). Assim, a partir de 25 de janeiro 
essas embalagens, que demoram no 
mínimo 100 anos para se decompor 
e entopem bueiros causando en-
chentes, serão substituídas por saco-
las reutilizáveis ou biodegradáveis, a 
serem vendidas ao consumidor. O 
meio ambiente agradece.

Os consumidores, já alertados 
pela mídia e por ações de marketing 
como a instalação de sacolas gigantes 
em vários pontos da cidade, devem 
levar suas sacolas de feira ou carri-
nhos de compra aos supermercados. 
Mudança que deve resultar em uma 
cidade mais limpa.

Segundo a Apas, o Brasil produz 
anualmente 135,9 bilhões de saco-
las, o que corresponde a 503 tone-
ladas de plástico. A associação não 
informa quanto desse total se con-
centra na cidade de São Paulo, mas 

considerando que se trata da maior 
capital e centro financeiro do país, 
o percentual é grande. E as sacolas 
plásticas, independentemente do ca-
minho que percorram, acabam no 
lixo ou espalhadas pelas ruas.

Biodegradáveis – Apesar de ofe-
recer ao cliente a alternativa do uso 
de sacolas biodegradáveis por R$ 
0,20 cada, o objetivo da campanha 
não é a substituição de uma emba-
lagem por outra.  Segundo a Apas, 
as sacolas biodegradáveis não são 
a solução ideal, visto que também 
ocuparão espaço no ambiente. O 
ideal é que, aos poucos, os cidadãos 
se conscientizem e passem a levar 
às compras sacolas reutilizáveis de 
pano, lona, palha, TNT ou outro 
material reciclável.

A iniciativa já foi colocada em 
prática em outro município pau-
lista. Em 30 de agosto de 2010, as 
sacolas plásticas foram abolidas dos 
supermercados de Jundiaí. Em seis 
meses, informa a Apas, mais de 240 
toneladas de resíduos deixaram de 
ser gerados, e o projeto passou a 
contar com a aprovação de 77% da 
população da cidade.

já estão abertas inscrições para o novo curso do CfP, para quem quer prestar 
o concurso do Banco do Brasil. as aulas vão de 6 de fevereiro a 23 de março 
e serão ministradas na unidade Centro (rua São Bento, 413), todos os dias, 
em dois períodos: manhã (das 7h ás 10h45, sábado e domingo das 9h às 
17h) e noite (das 19h às 22h45, sábado e domingo das 9h às 17h). o inves-
timento é de r$ 1.300, mas bancários sindicalizados e dependentes pagam 
r$ 700, em quantro parcelas de r$ 175. São 40 vagas por turma.
 o concurso é para no cargo de escriturário em dependências situadas nos 
estados de alagoas, Bahia, distrito federal, Goiás, mato Grosso do Sul, mi-
nas Gerais, Pará, São Paulo e tocantins. a remuneração inicial será de 
r$ 1.408 mensais e gratificação semestral de 25%, paga mensalmente, com 
jornada de trabalho de 30 horas semanais. a inscrição para o concurso deve-
rá ser efetuada somente via internet até às 23h59min de 14 de fevereiro de 
2012, na página da fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br).

esPecial Para concurso do BB
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Instalações com sacolas gigantes em vários pontos da cidade 
avisam sobre fim dos saquinhos de supermercado


