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Essa é a hora de votar, bancário
Eleição que definirá a diretoria do Sindicato para a 
gestão 2017/2020 chega ao segundo dia nesta quarta 
e é essencial que os sindicalizados exerçam seu direito

A eleição para a diretoria do Sindi-
cato no triênio 2017/2020 começou 
logo no início da manhã de terça, 
com as urnas deixando a Quadra dos 
Bancários rumo aos locais de traba-
lho de São Paulo, Osasco e região. 
A votação vai até sexta 28, às 16h. 
Mas a Comissão Eleitoral reforça que 
bancários e bancárias devem partici-
par logo nos primeiros dias.

“Tudo está transcorrendo de forma 
tranquila e deve continuar assim até 
o último dia de votação. Mas reforça-
mos a necessidade de os sindicaliza-
dos votarem o quanto antes”, afirma 
Luiz Cláudio Marcolino, coordena-
dor da Comissão Eleitoral. 

São 228 urnas fixas e itinerantes, 

inclusive para quem trabalha no pe-
ríodo noturno. Há ainda cédulas em 
braille para sócios com deficiência 
visual. 

O roteiro das urnas foi divul-
gado em edição especial da Fo-
lha Bancária, distribuída terça e 
também disponível no bit.ly/Rotei 
roUrnas. Os trabalhadores que ti-
verem dúvidas podem consultar 
a Comissão Eleitoral pelo 3188-
5339 ou comissao.eleitoral@spbanca 
rios.com.br.

Duas chapas disputam o pleito: a 
chapa 1, encabeçada pela bancária do 
Itaú Ivone Maria da Silva, e a chapa 
2, pela funcionária do Banco do Bra-
sil Juliana Donato. 
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Vamos parar o Brasil sexta-feira!
São tão claros os motivos para cruzar os braços na greve geral de sexta 28, 

que 81% dos bancários decidiram pela participação da categoria na mobili-
zação, em assembleias nos locais de trabalho com a participação de 15.613 
trabalhadores de bancos públicos e privados.

A greve foi convocada pela CUT, demais centrais sindicais e movimentos so-
ciais em resistência aos ataques do governo ilegítimo de Temer. Dentre eles, a 
extinção da Previdência Social e da CLT, travestidas nas reformas da Previdên-

cia – prevista para ser votada no dia 2 – e na trabalhista – que deve ser votada 
pela Câmara nesta quarta 26, para depois ir ao Senado. Além dos desmontes 
dos bancos públicos e a terceirização generalizada (sancionada em março).

Participe da greve geral, divulgue o movimento, converse e convença seus 
colegas a parar também. Mande e-mails para os deputados (bit.ly/DepSP) e 
senadores (bit.ly/SenadoBR) avisando que se votarem contra os trabalhadores 
não serão reeleitos. É o seu futuro e dos seus filhos que está em jogo. Reaja! 

 u Representantes da Comissão Eleitoral e das chapas dão início ao processo de votação

 u Quadra é o centro de organização do pleito   u Distribuição das urnas

 u Liberação dos mesários
 u Empregado da Caixa vota na Paulista

 u Bancária do CAT Itaú deposita seu voto 
 u Aposentado vota na sede do Sindicato
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Categoria dá exemplo de democracia
Logo no primeiro dia de votação, terça 25, trabalhadores de agências e concentrações foram às urnas

ELEIÇÃO
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 u Bancária do Itaú BBA vota no primeiro dia u Bancário do Bradesco Prime deposita seu voto

 u Eleição visitou o prédio da Caixa na Rua Carlos Sampaio

 u Presidente da CUT, Vagner Freitas votou na zona leste

 u Bancária do Safra na zona Sul

 u Funcionário do Santander se prepara para votar u Bancária vota na matriz do Bradesco

 u Funcionários do Vila Santander exercem seu poder de escolha

 u Urna recebe voto de funcionário do CAT Itaú

“Já votei e considero importante a votação para que a 
entidade possa continuar batalhando por todos nós”

Bancários reforçam importância de participar da eleição

“É desta forma que se renova a 
representatividade da entida-
de. É importante conhecer as 
chapas, suas propostas, para 
votar de forma que a nossa cate-
goria esteja bem representada”

“A eleição também é importante pela própria democra-
cia. É sempre bom o debate, e o jeito mais correto de isso 
ocorrer é a eleição”

“Já votei e acho importante a participa-
ção de todos para dar legitimidade  no 
processo eleitoral. É importante ter um 
sindicato que lute pelos trabalhadores, 
porque sem isso a gente não teria todas 
as nossas conquistas e direitos, nossos 
salários estariam todos lá embaixo, des-
valorizados”  


