
Esta quinta-feira 7 é o 
Dia D para a defesa 
da Caixa 100% Pú-

blica e dos seus emprega-
dos em todo o país. Nesta 
data ocorre reunião do Con-
selho de Administração (CA) 
do banco, na qual pode ser 
votada mudança estatutária que 
transforma a Caixa em sociedade 
anônima (S/A), abrindo portas para 
a abertura de capital e privatização.

Para barrar a venda desse patrimônio 
dos brasileiros e defender empregos e direi-
tos, o Sindicato promove também no dia 7, 
junto aos movimentos de moradia, manifesta-
ções nas agências da Av. Paulista e convoca cada 
empregado a vestir vermelho, simbolizando a 
raiva com os rumos do banco, ditados pela po-
lítica neoliberal e privatista do governo Temer.

“Os empregados têm de ter a clareza que, 
uma vez a Caixa se tornando S/A, seus em-
pregos estão seriamente ameaçados. Já vimos 
esse processo em outros bancos como Banespa 

e Banerj, na década de 90. Em negociação, 
a direção do banco negou garantia de 

emprego e, no dia seguinte, revogou 
o RH 151, que assegurava incor-

poração de função. Estamos na 
mira desta ponte para o pas-

sado representada pelo des-
governo Temer.”, alerta o 
dirigente e empregado da 
Caixa, Francisco Pugliesi, 
o Chico.

A direção da Caixa 
pretendia votar a mu-
dança do estatuto no dia 
18 de outubro, o que 
só não ocorreu graças à 
mobilização dos empre-
gados, que promoveram 

Dia Nacional de Luta na 
mesma data.
“Nossa luta em Defesa da 

Caixa 100% Pública é antiga. 
Estivemos mobilizados e enfren-

tamos cada ameaça de privatização 
e redução do papel social do banco. 

Tiramos do Estatuto das Estatais (Lei 
13.303/2016) a exigência de transformação 

das empresas públicas em S/A. Agora, estamos 
novamente diante de uma batalha decisiva. O 
momento exige forte reação dos empregados, 
movimentos sociais e de todo conjunto da so-
ciedade. Só a luta te garante”, conclama a pre-
sidenta do Sindicato, Ivone Silva. 

Nesta quinta-feira 7, dia em que 
o banco público pode ser 
transformado em sociedade 
anônima, empregados 
participam de 
manifestações por todo 
o Brasil em defesa da 
Caixa 100% Pública, 
dos empregos e 
direitos. Participe!
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alerta
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Caixa 100%
Pública é
fundamental
para o Brasil

• Responsável por 70% 
dos financiamentos 
habitacionais

• Minha Casa Minha Vida: 
1.200 casas por dia

• Bolsa Família: 
R$ 27,4 bi (2016)

• FGTS: R$ 487,3 bi 
administrados

• Municípios: obras 
financiadas em mais 
de 4 mil cidades.

• Aposentados: R$ 40,7 bi 
em benefícios (2016)

• Trabalhadores: R$ 242,1 bi 
em benefícios como abono 
salarial, seguro-desemprego, 
PIS, entre outros (2016)

• Saneamento Básico: 
R$ 78,6 bi (2016)

• Crédito rural: R$ 7,2 bi (2016)  

• Fies: mais de 7 milhões de 
alunos contemplados

• Repasses das loterias: R$ 4,8 
bi para a seguridade social, 
esporte, cultura, segurança, 
educação e saúde (2016)

Tudo isso só é possível porque a Caixa é um banco 100% público!
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Na quarta 29, o BB desco-
missionou 50 gestores. Em 
São Paulo, outros 10 foram 
descomissionados recente-
mente. O banco alega baixo 
desempenho, mas a maioria 
dos afetados apresenta bons 
resultados no Radar, ferra-
menta anunciada como for-
ma de estabelecer critérios 
para o descomissionamento. 

“O BB alegou que o Ra-
dar traz critérios objetivos. 
E, agora, ignora seus resulta-
dos, invalidando a ferramen-
ta”, critica a diretora do Sin-
dicato e bancária do BB Sil-
via Muto, acrescentando que 
parte dos descomissionados 
havia entrado com ações ju-

diciais contra o banco. “Não 
aceitaremos perseguição.” 

Para Silvia, os descomis-
sionamentos arbitrários in-
dicam que o BB ainda passa 
por reestruturação, parte do 
desmonte do Estado pelo 
governo Temer. “É a velha 
tática, de volta à moda, de 
precarizar para privatizar.”

Além de descomissionar 
arbitrariamente, o presiden-

te do BB censura críticas. 
“Caffarelli criou o `Fale com 
o presidente´. Foi só um 
gestor criticar os descomis-
sionamentos que a sua men-
sagem foi apagada”, relata 
Silvia. 

O Sindicato cobra que o 
BB apresente critérios ob-
jetivos para descomissiona-
mentos. 

O governo e sua base aliada 
no Congresso Nacional que-
rem votar a reforma da Pre-
vidência na próxima semana, 
possivelmente na quarta 13. 
A CUT anunciou estado de 
greve: “Nós não sabemos qual 
o dia que vai votar na semana 
que vem, ou se vai votar na 
semana que vem. Qualquer 
dia que for, 11, 12, 13, 14... 

qualquer dia, nós estaremos 
paralisados. No dia que colo-
car em votação, o Brasil vai 
parar!", reforçou em vídeo, 
divulgado nas redes sociais 
na quarta 6, o presidente 
da CUT, o bancário Vagner 
Freitas. Veja o vídeo no bit.
ly/sevotartemgreve.

Os bancários estão em alerta 
e aprovam a paralisação. Em 
consulta realizada pelo Sin-
dicato nos locais de trabalho, 

90% dos consultados disseram 
que concordam com a greve.

O movimento sindical tam-
bém está convocando a po-
pulação a pressionar os parla-
mentares mandando e-mails 
ou Whatsapp por meio do 
site napressao.org.br, criado 
pela CUT. “Vamos manter a 
pressão sobre os deputados, a 
maioria de olho na reeleição 
de 2018”, ressalta a presidenta 
do Sindicato, Ivone Silva. 

Nesta quinta 7, faremos mo-
bilização no país em defesa da 
manutenção da Caixa 100% 
pública. Para este dia está pre-
vista reunião do Conselho de 
Administração da empresa, 
que poderá analisar mudança 
no estatuto e transformá-la 
em Sociedade Anônima.

Também vamos entregar 
uma carta aberta à população 
ressaltando a importância da 
Caixa. O desmonte dos ban-
cos públicos é um problema 
que não afeta somente os 
trabalhadores, mas toda a po-
pulação, porque prejudica o 
financiamento da habitação, 
obras de infraestrutura, pro-
jetos de geração de renda e 
políticas sociais, entre outros. 

O governo quer tornar a 
Caixa uma empresa S/A e 
depois abrir seu capital, com 
a consequência imediata de 
perda do papel de gestor dos 
mais importantes programas 
sociais do país. Também im-
põe medidas contra os traba-
lhadores, como mudanças na 
forma de custeio do Saúde 
Caixa e revogação do RH 151, 
que assegurava incorporação 
de função aos descomissiona-
dos, após pelo menos 10 anos 
no cargo.

Não vamos per-
mitir! Em defesa 
da Caixa 100% 
pública!

Ivone Silva
Presidenta do 

Sindicato

AO LEITOR

Caixa 100%
pública!
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Se botar pra votar, Brasil para!

Cinquenta gestores 
perderam a função, 
a maioria com bons 
resultados; Sindicato 
cobra critérios

Governo cogita votar 
PEC 287 na quarta 
13 e CUT convoca 
estado de greve 
para qualquer dia 
da próxima semana. 
Mande mensagem 
aos deputados pelo 
Na Pressão

BANCO DO BRASIL

REFORMA DA PREVIDÊNCIA EDITAIS

/spbancarios /spbancarios

+ bit.ly/DescomissionamentosBB

Descomissionamento não!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS 
EM ESTABELECIMENTOS BANCÁ-
RIOS 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 CBSS S.A., sócios e não só-
cios, dos municípios de São Paulo, Osas-
co, 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 13 do mês de dezembro de 2017, em 
primeira convocação às 14h30 e, em se-
gunda convocação às 15h, na sede do Ban-
co, situada à Alameda Xingu, nº 512, 7º 
andar, Alphaville, Barueri/SP, para discus-
são e aprovação da seguinte ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre a proposta 
de Aditivo ao Acordo Coletivo de Tra-
balho, que tem por objeto o Programa 
de Participação nos Resultados, especifi-
camente para o exercício de 2017, a ser 
celebrado com o BANCO CBSS S.A. que, 
inclusive, trata da autorização do desconto 
a ser efetuado em função da negociação 
coletiva realizada;
Discussão e deliberação sobre a proposta 
de Acordo Coletivo de Trabalho, que tem 
por objeto a renovação do Programa de 
Participação nos Resultados, para o exercí-
cio de 2018, a ser celebrado com o BAN-
CO CBSS S.A. que, inclusive, trata da 
autorização do desconto a ser efetuado em 
função da negociação coletiva realizada.

São Paulo, 07 de dezembro de 2017
Ivone Maria da Silva

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS 
EM ESTABELECIMENTOS BANCÁ-
RIOS 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 ABC BRASIL S.A., sócios e 
não sócios, dos municípios de São Paulo, 
Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do 
Alto, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itape-
cerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, 
Pirapora do Bom Jesus, Santana do Par-
naíba, São Lourenço da Serra, Taboão da 
Serra e Vargem Grande Paulista, para As-
sembleia Geral Extraordinária, que será re-
alizada no dia 14 do mês de dezembro de 
2017, em primeira convocação às 10h30 
e, em segunda convocação às 11h, à Rua 
Amauri, nº 513, Itaim Bibi, São Paulo/
SP, para discussão e aprovação da seguinte 
ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre a proposta 
de aditivo ao Acordo Coletivo de Traba-
lho, que tem por objeto o Programa de 
Participação nos Lucros ou Resultados, 
especificamente para o exercício de 2017, 
a ser celebrado com o BANCO ABC BRA-
SIL S.A. que, inclusive, trata da autoriza-
ção do desconto a ser efetuado em função 
da negociação coletiva realizada;
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, 
para os exercícios de 2018 e 2019, a ser 
celebrado com o BANCO ABC BRASIL 
S.A. que, inclusive, trata da autorização 
do desconto a ser efetuado em função da 
negociação coletiva realizada;
Discussão e deliberação sobre a propos-
ta de Acordo Coletivo de Trabalho, que 
tem por objeto a manutenção pelo BAN-
CO ABC BRASIL S.A. da adesão à Lei 
11.770/2008, para prorrogação da licen-
ça maternidade e paternidade a todas(os) 
as(os) suas(seus) empregadas(os).

São Paulo, 07 de dezembro de 2017
Ivone Maria da Silva

Presidenta

 u Contra reforma da Previdência, ato mobilizou trabalhadores na Paulista
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Não pode haver demissão 
no Teleatendimento!

BRADESCO

quinta, sexta e segunda-feira 7, 8 e 11 de dezembro de 2017

A direção do Santander 
impôs aos bancários um ter-
mo individual, através de as-
sinatura eletrônica no Portal 
RH, que estabelece normas 
para banco de horas. No 
documento, fica prevista a 
prorrogação de até duas ho-
ras da jornada, sendo que a 
compensação será em até seis 
meses da data de ocorrência.

“O banco de horas gera pre-

juízo. No entendimento do 
Sindicato, a hora extra deve 
ser paga em dinheiro, acresci-
da de adicional de 50%, com 
reflexo nas demais verbas. Co-
mo o termo estabelece razão 
de 1 hora extra para 1 hora de 
compensação, o bancário sai 
perdendo”, critica o diretor do 

Sindicato e bancário do San-
tander Marcelo Gonçalves. 

Segundo Marcelo, com o 
termo a direção do Santan-
der flexibiliza a jornada, evita 
contratações e desrespeita o 
processo negocial. “É um re-
flexo da reforma trabalhista, 
aprovada por encomenda de 

banqueiros e rentistas.”
O Sindicato cobra que o 

Santander cancele o termo 
e respeite o processo nego-
cial com a representação dos 
bancários.

“O trabalhador não deve 
assinar este termo de venda 
de direitos. Se o banco não 
quer contratar mais trabalha-
dores, e precisa que façamos 
horas extras, então que pague 
o valor devido pelo serviço. 
Enquanto o presidente Sérgio 
Rial brinca de rapel na festa 
do banco, produz inúmeros 
prejuízos aos seus funcioná-
rios”, conclui Marcelo. 

O Sindicato deflagrou Por-
tal do Inferno no Centro Ad-
ministrativo Tatuapé (CAT), 
na terça-feira 5, para denun-
ciar a piora das condições de 
trabalho devido à extinção de 
vagas em departamentos da-
quela concentração do Itaú 
nos últimos meses.

Portal do Inferno é um 
tradicional protesto lúdi-
co realizado pelo Sindicato 
para denunciar sobrecarga, 
assédio moral e pressão por 
metas abusivas nos bancos, 
que resultam em adoeci-
mento físico e psíquico dos 
trabalhadores.

O dirigente sindical Sérgio 
Lopes, o Serginho, alerta que 
o CAT, com mais de 5 mil 

bancários, é um exemplo que 
retrata essa realidade. “Com 
as demissões, muita gente es-
tá ficando doente. O inferno 
se instaurou.”

Um bancário reforça. “Eu 
acho que [a condição de tra-
balho] piorou e está relacio-
nada tanto a fatores macro, 
como a aprovação da terceiri-
zação irrestrita, que preocupa 
a todos, quanto questões mais 
específicas do CAT, como as 
demissões”, afirma o traba-
lhador, que viu dez colegas do 
seu departamento perderem o 
emprego apenas este ano. 

O Bradesco pretende, até fevereiro, desativar o prédio do 
Departamento de Teleatendimento, na Granja Julieta, zo-
na sul. O Sindicato cobrou e o banco garantiu a realocação 
e capacitação, sem demissões, dos cerca de 200 funcioná-
rios para os Telebancos na Santa Cecília, Santana e Osasco.

A principal preocupação dos trabalhadores é em rela-
ção à jornada diferenciada. Isso porque no Telebanco, 
os bancários têm escalas de fim de semana com folgas 
durante a semana. No Teleatendimento não, eles traba-
lham só nos dias úteis.

“Além disso, muitos temem um retrocesso na carreira, 
já que o Telebanco é a porta de entrada do Bradesco, e o 
teleatendimento já é uma etapa mais avançada”, destaca a 
dirigente Fernanda Reis.

A dirigente também ressalta que o Sindicato está atento e 
que os funcionários devem denunciar qualquer problema à 
entidade pelo 3188-5200, 97593-7749 (Whatsapp), a um 
dirigente ou ainda pelo canal Assuma o Controle (spbancarios.
com.br/denuncias). O sigilo é garantido.

Leia íntegra no bit.ly/teleGranjaJulieta. 

Santander impõe banco de horas

Ato denuncia
inferno no CAT

Termo individual 
gera prejuízos aos 
funcionários; Sindicato 
cobra cancelamento 
da medida

Aumento das demissões 
sobrecarrega bancários 
e deteriora condições
de trabalho

DESRESPEITO

ITAÚ

+ bit.ly/InfernoCAT

+ bit.ly/BancoHoras

CIDADE DE DEUS ELEGE CIPA NOS DIAS 12 E 13

José Eduardo nº 6 Edélcio Colhado nº 2

Os bancários da Cidade de Deus elegerão, 
nos dias 12 e 13, nova Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa). O Sindicato 
apoia dois candidatos comprometidos com 
os trabalhadores: José Eduardo de Souza (nº 
6) e Edélcio Colhado (nº 2). Conheça suas 
propostas no bit.ly/CipaCidadeDeus.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
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, com registro sindical 
DNT5262, por sua Presidenta, convoca todos 
os empregados do BANCO RABOBANK IN-
TERNATIONAL BRASIL S.A., sócios e não 
sócios, dos municípios de São Paulo, Osasco, 
Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, 
Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Ita-
pevi, 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 reali-
zada no dia 12 do mês de dezembro de 2017, 
em primeira convocação às 10h e, em segunda 
convocação às 10h30, na sede do Banco, situa-
da à Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 7º 
andar, São Paulo/SP, para discussão e aprovação 
da seguinte ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre a proposta de 
Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho, que 
tem por objeto o Acordo de Participação nos 
Resultados, especificamente para o exercício de 
2017, a ser celebrado com o BANCO RABO-
BANK INTERNATIONAL BRASIL S.A., 
que, inclusive, trata da autorização do des-
conto a ser efetuado em função da negociação 
coletiva realizada;
Discussão e deliberação sobre a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho, que tem por 
objeto a renovação do Acordo de Participação 
nos Resultados, para o exercício de 2018 a ser 
celebrado com o BANCO RABOBANK IN-
TERNATIONAL BRASIL S.A., que, inclusive, 
trata da autorização do desconto a ser efetuado 
em função da negociação coletiva realizada;
Discussão e deliberação sobre a proposta de 
Acordo Coletivo Aditivo de Trabalho, que tem 
por objeto a renovação pelo BANCO RABO-
BANK INTERNATIONAL BRASIL S.A., da 
adesão à Lei 11.770/2008 para prorrogação da 
licença maternidade e paternidade a todas(os) 
as(os) suas(seus) empregadas(os).

São Paulo, 07 de dezembro de 2017
Ivone Maria da Silva

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
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, com registro sindical 
DNT5262, por sua Presidenta, convoca todos 
os empregados do BANCO DAYCOVAL S.A. 
sócios e não sócios, dos municípios de São Paulo, 
Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, 
Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Ser-
ra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom 
Jesus, Santana do Parnaíba, São Lourenço da 
Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Pau-
lista, para Assembleia Geral Extraordinária, que 
será realizada no dia 13 do mês de dezembro de 
2017, em primeira convocação às 10h e, em 
segunda convocação às 10h30, na Subsede do 
Sindicato-Regional Paulista, situada à Rua Carlos 
Sampaio, nº 305, 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 ob-
jeto a renovação do Programa de Participação 
nos Resultados, para o exercício de 2018, a ser 
celebrado com o BANCO DAYCOVAL S.A. 
que, inclusive, trata da autorização do des-
conto a ser efetuado em função da negociação 
coletiva realizada;
Discussão e deliberação sobre a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho, que tem por ob-
jeto a manutenção, pelo BANCO DAYCOVAL 
S.A. da adesão à Lei 11.770/2008 para prorro-
gação da licença maternidade e paternidade a 
todas(os) as(os) suas(seus) empregadas(os);
Discussão e deliberação sobre a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho, que tem por ob-
jeto a renovação pelo BANCO DAYCOVAL 
S.A. ao Programa de Prevenção de Conflitos 
no Ambiente de Trabalho, nos termos da cláu-
sula 58ª da Convenção Coletiva de Trabalho 
2016/2018.

São Paulo, 07 de dezembro de 2017
Ivone Maria da Silva

Presidenta



Folha Bancária4

A proposta orçamentária do Sin-
dicato para 2018 foi aprovada, por 
unanimidade, pelos bancários sin-
dicalizados em assembleia realiza-
da no começo da noite desta quar-
ta  6. A tabela abaixo detalha valo-
res e áreas de investimentos da en-
tidade para o próximo ano. Tudo 
com o objetivo de apresentar, com 
lisura, o resultado de um traba-
lho construído em conjunto com 
a categoria. A data da assembleia 

foi previamente di-
vulgada no site e na 
Folha Bancária. 

“Um sindica-
to forte, atuante 
e representativo 
se constrói com a 
transparência na 
aplicação dos re-
cursos e a partici-
pação dos traba-
lhadores em todas 
as etapas decisórias 
da entidade. Assim como o êxito 
das lutas e conquistas só pode ser 
alcançado com a independência 
de governos e patrões por meio 
da sindicalização voluntária”, 
afirma a presidenta do Sindicato, 

Ivone Silva.
Em 2018, os investimentos serão 

concentrados na defesa dos em-
pregos e dos bancos públicos, por 
melhores condições de trabalho e 
na luta pela volta da democracia. 

quinta, sexta e segunda-feira 7, 8 e 11 de dezembro de 2017

Investimentos serão 
concentrados na defesa 
dos empregos e dos bancos 
públicos, e por melhores 
condições de trabalho
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SAMBAR!
Nesta sexta-fei-
ra 8, a sambis-
ta Bernadete, 
a Tulipa Negra 
do Samba, co-
manda o happy 
hour do Café 
dos Bancários! A 
cantora sobe ao palco às 20h, mas você já 
pode pedir seu drink e petiscos a partir das 
17h. Lembrando que bancários sindicaliza-
dos têm 10% de desconto na hora de pagar 
a conta. Além dos cartões de débito e cré-
dito, a casa também aceita os vales-refeição 
Alelo, Ticket, Sodexo, VR, Policard e Valecard. 
(Rua São Bento, 413, Centro)

VIAJE PAGANDO MENOS

O B3 Hot Springs Hotel, em Caldas Novas-GO 
(Rua Francesca Alla Cunha, 152, Turista II), 
oferece 20% de desconto nas diárias para 
bancários sindicalizados, em qualquer tem-
porada do ano. Os interessados devem en-
trar em contato pelo (64) 3455-9600, ou pelo 
www.hotsprings.com.br. 

ÚLTIMAS OPORTUNIDADES
Bancários sindicalizados têm até domingo 
para assistir à peça Colegas no Teatro com 
desconto! Em cartaz no Auditório do Masp 
(Avenida Paulista, 1.578), com apresentações 
às sextas e sábados às 21h, e aos domingos, 
às 20h. Sócios do Sindicato e seus dependen-
tes pagam apenas R$ 25 por ingresso, em vez 
dos R$ 50 cobrados para o público geral. Veja 
outras peças com desconto no spbancarios.
com.br/convênios.

FIQUE POR DENTRO
Não esqueça de seguir as redes sociais 
do Sindicato para se informar sobre todas 
as nossas atividades! Estamos no Twitter 
(@spbancarios), Instagram (@spbancarios) e 
Facebook (facebook.com/spbancarios).

          PROGRAME-SE
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Bancários aprovam orçamento 2018
BALANÇO

ORÇAMENTO ANUAL 2018 - RESUMO
RECEITAS PREVISTAS DESPESAS FIXADAS

Receitas Correntes Despesas Correntes
Renda Social 51.513.679,50 Custos Serviços Gráficos 2.688.438,68 

Renda de Serviços 1.440.000,00 Despesas Administrativas 41.524.947,74 

Renda Financeira 8.288.798,47 Despesas c/ Ativ. Sindical 24.338.862,22 

Renda Eventual 5.091.300,66 Despesas c/ Venda Serviços 191.672,08 

Renda Patrimonial 181.004,00 Despesas Financeiras 257.901,94 

(-) Deduções das Receitas -21.657,51 Total do Custeio 69.001.822,66 

Superávit do Orçamento Corrente 416.443,74 

Total das Receitas Correntes 66.493.125,12 Soma 69.418.266,40 

Receita de Capital 2.925.141,28 

Total das Receitas 69.418.266,40

Aplicação de Capital

Superávit do Orçamento Corrente 416.443,74 Investimentos 416.443,74
  
Total das Receitas 69.418.266,40 Total das Despesas 69.418.266,40

Ivone Maria da Silva
Presidenta

Maria Rosani G. A. Hashizumi
Secretária de Finanças

Claudio Teixeira Junior
Contador - CRCSP 250776/O-4

qui sex sáb dom seg


