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O 
Banco Central proibiu o funcionamento de corres-
pondentes bancários dentro de agências e postos de 
atendimento. A medida faz parte da Resolução 4.035, 
anunciada dia 30 de novembro, e que altera a Resolu-

ção 3.954, de fevereiro deste ano.
A nova regra vale desde sexta-feira 2 de dezembro. O artigo 17-

A da Resolução 4.035 é claro: “É vedada a prestação de serviços 
por correspondente no recinto de dependências da instituição 
financeira contratante”.

Para a presidenta do Sindicato, Juvandia Moreira, a medida é 
insuficiente. “A situação é tão precária, tão absurda, que os cor-
respondentes atuam até mesmo dentro das agências. Sabemos 
que isso acontece em vários bancos. Com essa medida, o BC ad-
mite que o que denunciamos na audiência pública da Câmara, 
em agosto passado, ocorre de fato”, afirma a dirigente.

“É mais um exemplo da forma deturpada com que os ban-
cos usam os correspondentes. Eles foram criados com o objetivo 
de levar atendimento bancário a locais distantes e desassistidos, 
mas hoje se concentram nos grandes centros financeiros, muitas 
vezes do lado da agência bancária.” E a resolução, ressalta Juvan-
dia, não se manifesta a respeito. “Queremos que o BC também 
proíba os correspondentes ao lado das agências.” 

Empregos – Segundo o setor patronal, cerca de 35 mil pessoas estão 
nessa situação, trabalhando em correspondentes dentro dos bancos. 
“Defendemos que esses trabalhadores sejam contratados como ban-
cários, com todos os direitos garantidos”, destaca Juvandia.

Resolução – A Resolução 4.035 também prevê medidas para 
conter os riscos das operações bancárias. Uma delas determina 
que as instituições financeiras não podem adotar formas de 
remuneração dos correspondentes que incentivem comporta-
mentos que elevam a exposição ao risco acima dos níveis con-
siderados prudentes, “tendo em conta a viabilidade econômica 
no caso das operações de crédito e de arrendamento mercantil 
cujas propostas sejam encaminhadas pelos correspondentes”, 
cita o texto. Na prática, o BC procura evitar a concessão im-
prudente do crédito.

Em outra, o BC exige que os bancos implantem uma sistemá-
tica de monitoramento e controle sobre a viabilidade econômica 
da concessão de crédito consignado. Prevê inclusive que as insti-
tuições produzam relatórios gerenciais com as receitas e despesas 
envolvidas nos convênios desse tipo de empréstimo e que esses 
relatórios estejam à disposição do órgão.

Para a presidenta do Sindicato, o BC ampliou as funções dos 
correspondentes e agora procura legislar e fiscalizar seus riscos, 
mas não tem como fazer isso. “O BC tem de editar resoluções para 
que as operações realizadas pelos correspondentes, e que foram 
autorizadas por ele, não resultem em risco. O problema é que o 
BC não tem pernas para fiscalizar. Enquanto isso, a população de 
menor poder aquisitivo, empurrada pelos bancos para os corres-
pondentes, continua sendo vítima de um atendimento precário.”

Sindicato considera ainda 
insuficientes medidas 
adotadas pelo Banco Central, 
que não fazem referência 
a locais instalados ao lado 
dos postos de atendimento. 
População continua exposta
a serviço precário

AgênciA é proibidA de 
AbrigAr correspondente
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O aporte aos bancos oficiais em estudo pelo governo federal é im-
portante já que fortalece as instituições públicas e fomenta o crédito 
no país. No entanto, as direções dessas empresas têm também de fazer 
a lição de casa, garantindo a seus empregados condições adequadas de 
trabalho para dar um bom atendimento à população.

No que se refere às medidas de estímulo à economia, como as re-
centemente anunciadas pelo governo, de redução de impostos sobre a 
produção e o crédito, são fundamentais que venham acompanhadas 
por políticas de geração de emprego e renda. 

E a reivindicação levada por bancários, químicos e metalúrgicos ao 
governo e ao Congresso, de isentar de imposto de renda a Participação 
nos Lucros e Resultados dos trabalhadores, vai ao encontro dessas medi-
das e deveria ser incluída dentre essas iniciativas. Liberar os empregados 
dessa taxação significa mais dinheiro para o trabalhador, contribuindo 
na promoção de um círculo virtuoso na economia: o comércio vende 
mais, a indústria produz mais, e tudo isso gera emprego.

Nesse sentido, além de mais crédito, é fundamental que haja condi-
ções para que os bancários deem vazão a esses recursos e que os toma-
dores de crédito, os trabalhadores, tenham renda para isso.

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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Uma semana de protestos
empregados devem enviar mensagens à ouvidoria e aderir a dia do Preto

A partir da segunda-feira 12 
até a quinta 15, os empregados 
da Caixa, em especial os tesou-
reiros que trabalham no setor de 
retaguarda das agências, realizam 
manifestações para pressionar a 
empresa a resolver os problemas 
decorrentes do retorno, de forma 
atabalhoada, do Retpv. A negocia-
ção com o banco é na sexta 16 e 
é fundamental que todos partici-
pem da mobilização.

A primeira ação será o envio 
de mensagens para a Ouvidoria 
do banco, a partir da segunda 12, 
exigindo soluções imediatas pa-
ra problemas como a sobrecarga 
de trabalho dos tesoureiros que 
extrapolam a jornada, têm férias 
suspensas, entre outros transtor-
nos. Além disso, na quarta 14 será 
Dia do Preto e os empregados de-
vem usar uma peça desta cor no 
vestuário, para denunciar à popu-

lação o descaso da Caixa. “É im-
portante que todos os bancários 
participem do protesto para mos-
trar que estamos unidos na luta 
por melhores condições de traba-
lho”, destaca o diretor executivo 
do Sindicato Kardec de Jesus.

Reunião – Os delegados sindicais 
reúnem-se na sede do Sindicato 
(Rua São Bento, 413, Martinelli) 
na terça-feira 13.

 a O  l E i T O R

s a n Ta n D E R

assembleia do aditivo na segunda 12
após atos e negociação, bancários garantiram manutenção e ampliação de conquistas específicas

Cláusulas mantidas e avanços 
importantes em muitas delas. Es-
se é o resultado da proposta para 
renovação do Acordo Aditivo à 
Convenção Coletiva de Trabalho 
que os trabalhadores do Santan-
der apreciarão em assembleia 
marcada para a segunda 12, a par-
tir das 19h, na sede do Sindicato 
(Rua São Bento, 413, Martinelli).

Na questão social, a conquista 
é a manutenção do salário quan-

do o afastado recebe alta do INSS, 
mas recebe “inapto” do médico da 
empresa para o retorno. Fruto das 
negociações no Comitê de Relações 
Trabalhistas (CRT), o banco garan-
tia o pagamento enquanto aguar-
dava o parecer do INSS. Agora essa 
prática será assegurada no aditivo.

Outros importantes avanços são: 
ausência abonada para exames pré-
natal; participação de um cipeiro 
eleito por Cipa no fórum de saúde; 

aumento para 2.300 bolsas de estudo 
de primeira graduação; acesso dos 
dirigentes sindicais às concentrações; 
grupos de trabalho para call center e 
para discutir o processo eleitoral de-
mocrático no Santander Previ.

PPRs – Fica mantido o não des-
conto do Programa de Participa-
ção nos Resultados do Santander 
(PPRS) na PLR da categoria: ne-
nhum funcionário poderá rece-

ber menos que R$ 1.500 a título 
de programa próprio. Os créditos 
ocorrerão até março de 2012.

“O diálogo sério e permanente 
é a forma mais viável para superar 
conflitos e apresentar soluções que 
valorizam todo o corpo de funcio-
nários, que é o que uma institui-
ção tem de mais precioso”, destaca 
a diretora executiva do Sindicato 
Rita Berlofa, que coordenou as ne-
gociações com o Santander.

BancO DO BRasil
O Sindicato convida os funcio-
nários do Banco do Brasil a de-
bater as mudanças nas agências 
com a implantação da Plata-
forma de Suporte Operacional 
(PSO). Nesta quinta 8, às 19h, 
acontece plenária sobre o tema 
na Regional Sul do Sindicato 
(Avenida Santo Amaro, 5.914, 
Brooklin, 5102-2795).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABE-
LECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, por 
sua presidenta, convoca todos os empregados do 
BANCO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 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, Itapevi, Jandi-
ra, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana do 
Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra 
e Vargem Grande Paulista, para Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 12 do mês de 
dezembro de 2011, em primeira convocação às 16h 
e em segunda convocação às 16h30, na subsede do 
Sindicato - Regional Paulista, situada à Rua Carlos 
Sampaio, nº 305, Bela Vista, São Paulo/SP, para dis-
cussão e aprovação da seguinte ordem do dia:
*Discussão e deliberação sobre a adesão do Banco 
Société Générale Brasil S/A em firmar com o Sindi-
cato o Acordo Coletivo de Trabalho para Prevenção 
de Conflitos no Ambiente de Trabalho;
*Discussão e deliberação sobre o Acordo Coletivo 
de Trabalho, que tem por objeto a adesão do Ban-
co Société Générale Brasil S/A à Lei 11.770/2008, 
para prorrogação da licença-maternidade a todas 
as suas empregadas.
 

São Paulo, 8 de dezembro de 2011
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABE-
LECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, por 
sua presidenta, convoca todos os empregados do 
BANCO VOTORANTIM S/A, sócios e não sócios, 
dos municípios de São Paulo, Osasco, Barueri, Cara-
picuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu, Embu-Gua-
çu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, 
Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, São 
Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Gran-
de Paulista, para Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada no dia 12 do mês de dezembro de 
2011, em primeira convocação às 17h e em segun-
da convocação às 17h30, na subsede do Sindicato 
- Regional Paulista, situada à Rua Carlos Sampaio, 
nº 305, Bela Vista, São Paulo/SP, para discussão e 
aprovação da seguinte ordem do dia:
*Discussão e deliberação sobre a proposta de for-
malização de Acordo Coletivo de Trabalho para 
disciplinar Sistema Alternativo Eletrônico de Con-
trole de Jornada de Trabalho para os empregados 
do Banco Votorantim S/A. 

São Paulo, 8 de dezembro de 2011
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABE-
LECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, 
por sua presidenta, convoca todos os empregados 
da BV FINANCEIRA S/A – Crédito, Financiamento 
e Investimento e do BANCO VOTORANTIM S/A, 
sócios e não sócios, dos municípios de São Paulo, 
Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, 
Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, 
Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom Je-
sus, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, 
Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista, para 
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada 
no dia 12 do mês de dezembro de 2011, em primei-
ra convocação às 17h e em segunda convocação às 
17h30, na subsede do Sindicato - Regional Paulista, 
situada à Rua Carlos Sampaio, nº 305, Bela Vista, 
São Paulo/SP, para discussão e aprovação da seguin-
te ordem do dia:
*Discussão e deliberação sobre a proposta dos 
Acordos Coletivos de Trabalho, que têm por ob-
jeto estabelecer regime de horário alternativo de 
trabalho aos empregados da BV FINANCEIRA 
S/A – Crédito, Financiamento e Investimento e do 
BANCO VOTORANTIM S/A.

São Paulo, 8 de dezembro de 2011
Juvandia Moreira Leite

Presidenta
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Bancário comunica sequestro
banco tem de providenciar melhoria da segurança na região do Casp

Dirigentes sindicais estão rece-
bendo denúncias de que estão ocor-
rendo sequestros relâmpagos nas 
imediações do Centro Administrati-
vo São Paulo (Casp) do HSBC.

De acordo com o dirigente sindical 
Paulo Sobrinho, no dia 22 de novem-
bro, por volta das 7h30, uma funcio-
nária da terceirizada GRSA, localiza-
da no subsolo do Casp, foi abordada 
por dois marginais enquanto estacio-

nava o carro em uma rua próxima à 
concentração. Os bandidos levaram 
a trabalhadora e a obrigaram a fazer 
saques em caixas eletrônicos. Ela foi 
deixada duas horas depois no bairro 
de Presidente Altino. 

Ao abrir boletim de ocorrência 
soube na delegacia que no dia ante-
rior um funcionário do HSBC, que 
trabalha no terceiro andar do Casp, 
passou pela mesma situação.

“Estamos orientando os bancá-
rios a tomar cuidado ao chegar e ao 
sair do Casp e, ao mesmo tempo, co-
bramos do banco alternativas, como 
convênio com estacionamentos, para 
evitar que os trabalhadores tenham 
de deixar seus carros nas ruas”, diz o 
dirigente, orientando os bancários a 
entrar em contato com o Sindicato 
caso tenham conhecimento de ou-
tras situações semelhantes.

B R a D E s c O

Data marcada para concluir obra
Protesto faz banco prometer fim de reforma na agência ibirapuera dia 12

Dia 12 de dezembro é o prazo 
final para que o Bradesco conclua 
a obra na agência Ibirapuera. A 
data foi arrancada após os fun-
cionários protestarem na terça-
feira 6 contra as más condições 
no local, ocasionadas pela longa 
reforma no estabelecimento, ini-
ciada em agosto. 

“Os trabalhadores e os clien-
tes ficam expostos ao pó, há fios 
passando por baixo das mesas e 
o teto está sem forro. Situação 
que propicia o surgimento de 

problemas respiratórios, o que já 
ocorreu com dois funcionários”, 
afirma a dirigente sindical Maria 
de Lourdes, a Malú. 

Com o protesto, que durou até 
13h e no qual os bancários man-
tiveram apenas o serviço de aten-
dimento aos idosos, o Sindicato 
conseguiu que o Bradesco assu-
misse o compromisso de instalar, 
também até o dia 12, mais câme-
ras e alarmes para a segurança dos 
trabalhadores e clientes. “Vamos 
protestar em todas as unidades da 

região que passam pelo mesmo 
problema e cobrar soluções da 
empresa”, avisa a dirigente.

Outra agência – Nesta quinta-
feira 8, dirigentes do Sindicato 
reúnem-se com representantes 
da instituição financeira para 
discutir a situação da agência 
Vereador José Diniz, também na 
zona sul. A unidade passa por re-
forma similar, o que tem preju-
dicado as pessoas que trabalham 
ou utilizam a unidade.

i Ta ú  U n i B a n c O

sindicato apresenta denúncia à OcDE
documento expõe desrespeito do banco brasileiro às diretrizes do órgão para multinacionais

O Sindicato entregou carta 
ao Ponto de Contato Nacional 
(PCN) da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) denuncian-
do o Itaú Unibanco por desres-
peitar diretrizes para multina-
cionais.

A organização, composta por 
30 nações, objetiva promover 
políticas que assegurem o cres-
cimento econômico sustentável, 
emprego, qualidade de vida e a 
liberalização do comércio.

O documento, assinado pela 
presidenta do Sindicato, Ju-
vandia Moreira, cita que desde 
a fusão entre Itaú e Unibanco, 
em 2008, várias demissões vêm 

ocorrendo e se agravaram nes-
te ano, atingindo funcionários 
com mais tempo na empresa, 
idade mais avançada e próxi-

mos à aposentadoria.
O ofício explica que o banco, 

dirigido por Roberto Setúbal e 
Pedro Moreira Salles, demitiu 

2.589 trabalhadores entre ja-
neiro e novembro de 2011. Em 
2009 foram 1.066 e em 2010, 
1.434. “O banco está promo-
vendo um forte processo de 
terceirização de suas atividades, 
provocando mais demissões e 
precarizando o trabalho bancá-
rio”, assinala a carta.

Protestos – O Sindicato vem 
promovendo diversos atos para 
denunciar o banco à sociedade. 
Na terça-feira 6 a manifestação 
contra as demissões ocorreu no 
Centro Empresarial Itaú Con-
ceição (Ceic).

B a n c O  D O  B R a s i l

ato contra assédio moral
dirigentes sindicais denunciam postura de gestora em agência da uSP

O Sindicato continua firme na lu-
ta contra o assédio moral. Na terça 
6, dirigentes realizaram ato contra 
a gerente-geral da agência USP do 
Banco do Brasil, que assedia cons-
tantemente os funcionários.

Entre os abusos estão a cobrança 
de metas abusivas e a coação dos 
bancários para que eles forcem a 
venda de produtos à revelia dos cor-
rentistas. Sob o argumento de que 
segue ordens do superintendente do 
BB em São Paulo, a gestora obriga os 
funcionários a realizarem procedi-
mentos fora das normas do banco.

Um problema frequente, denun-
ciado pelos clientes, é a implantação 
de pacotes de serviços sem a devida 
autorização. Os clientes também 
denunciaram à Ouvidoria do banco 
que têm sido impedidos de quitar 
antecipadamente seus empréstimos, 

num claro desrespeito aos direitos 
do consumidor.

Durante o ato, os dirigentes fize-
ram uma reunião com os funcio-
nários, com a presença da gerente 
assediadora, que foi esclarecida dos 
motivos do ato.

“Já tivemos problemas com o ge-
rente anterior dessa agência. Denun-
ciamos à direção do banco, mas eles 

o substituíram por outro igual ou 
pior. Não podemos admitir que esse 
clima de terror persista”, afirma o di-
retor do Sindicato Paulo Rangel.

A superintendência procurou o 
Sindicato para discutir o proble-
ma. Paulo Rangel ressalta que a 
entidade está aberta ao diálogo.

www.spbancarios.com.br/
bb.asp?c=18839
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Protesto denunciou 
problemas aos clientes

As eleições para a Cipa da Cidade 
de Deus ocorrem nos dias 13 e 14 
de dezembro. O Sindicato apoia 
José Eduardo, nº 7, do departa-
mento de Treinamento Matriz; e 
Ulisses Sartori, nº 14, do DCO.
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www.spbancarios.com.br/
bitau.asp?c=18836
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Dirigentes sindicais entregam 
FB durante protesto no Ceic
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bancários terão ala especial em desfile que homenageará o 
presidente da escola de samba e sua história. fantasias à venda
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 P R O G R a m E - s E

O Grêmio Recreativo Café dos 
Bancários terá música nesta 
quinta 8. A banda Mestiço apre-
senta o melhor do sambarock 
às 20h. Na sexta 9, o Café não 
abrirá para convidados. Na pró-
xima semana, o funcionamento 
segue normal. O Café fica aber-
to de segunda a sexta, das 17h 
às 23h, no Ed. Martinelli.

sinDicaTO mUDa HORáRiO
Excepcionalmente nesta 
sexta-feira 9, o horário de 
funcionamento dos serviços 
da sede e das regionais do 
Sindicato será das 8h às 12h.
 
sanTa cEcília
A CVC Santa Cecília, parceira 
do Sindicato, concede 5% 
de desconto para bancários 
sócios na compra de roteiros 
de viagens nacionais e in-
ternacionais. A parceria tem 
também boas oportunidades 
para os pacotes de Natal, Re-
veillon, férias e carnaval. Mais 
informações pelo 2367-2853.

cURsO DE FéRias
Ainda dá tempo de se inscrever 
com 50% de desconto para os 
cursos de férias programados 
pelo Centro de Formação Pro-
fissional do Sindicato. As aulas 
serão ministradas na Unidade 
Centro (Rua São Bento, 413, 
Ed. Martinelli). Espanhol 
para Iniciante, Contabilidade 
e Matemática Financeira têm 
previsão de início no dia 9 
de janeiro. Mais informações 
sobre outras opções de cursos 
pelo 3188-5200.

PlanTãO Dá DEscOnTO
A Faculdade de São Bento e o 
Instituto Nacional de Pós-Gra-
duação (INPG), conveniados 
ao Sindicato, oferecem 25% 
de desconto para os bancários 
sindicalizados que se matri-
cularem no curso de MBA 
Executivo. O desconto especial 
é válido somente para as ma-
trículas realizadas durante o 
plantão da instituição na sede 
do Sindicato, nos dias 14 e 15 
de dezembro, das 9h às 17h30. 
Mais informações e documen-
tos necessários no www.sao 
bento.org.br ou pelo 3328-8791.

Café terá 
música nesta 
quinta-feira

m B  E m  D E B aT E

combate à terceirização na webtv
Precarização da mão de obra e crescimento abusivo dos correspondentes bancários 
serão destaques do programa ao vivo na noite desta quinta-feira, pelo site do Sindicato

A regulamentação da terceiri-
zação da mão de obra no Brasil, 
com o objetivo de diminuir a 

precarização do trabalho e ga-
rantir direitos aos trabalhadores, 
será tema do Momento Bancá-

rio em Debate, desta quinta 8. O 
programa será exibido a partir 
das 19h30 pelo site do Sindicato 
(www.spbancarios.com.br).

Transmitido ao vivo e con-
duzido por Juvandia Moreira, 
presidenta do Sindicato, o MB 
em Debate terá a participação 
de Ana Tércia Sanches, direto-
ra executiva da entidade. A di-
rigente acompanha os debates 
sobre terceirização, medida uti-
lizada pelas empresas para pre-
carizar as condições de traba-
lho, com o aumento da jornada, 
maior rotatividade, desrespeito 

às normas de segurança e saú-
de, entre outros.

Você pode participar encami-
nhando perguntas ou sugestões 
para debate@spbancarios.com.br.

Dados – Segundo estudo realiza-
do pelo Dieese, Departamento In-
tersindical de Estatística e Estudo 
Socioeconômicos, os trabalhado-
res terceirizados ganham 27,1% 
menos do que os contratados e 
ficam em média 2,6 anos no mes-
mo emprego contra 5,8 anos dos 
contratados. A rotatividade entre 
os terceirizados é de 44,9%.

c a R n a va l

Tom maior e sindicato juntos de novo

Já são seis anos de parceria no 
Carnaval de São Paulo. O Sindica-
to e a escola de samba Tom Maior 
têm levado para o sambódromo 
temas diferentes que valorizam a 
trajetória de luta dos trabalhado-
res. Foi assim com a homenagem à 
Central Única dos Trabalhadores, 
em 2007, e ao berço do sindicalis-
mo metalúrgico, São Bernardo do 
Campo, em 2011.

Este ano, a escola, que será a úl-
tima do grupo especial a desfilar, 
na madrugada de 18 para 19 de 

fevereiro, vai cantar a fraternidade 
entre os homens e homenagear o 
presidente da agremiação, Marko 
Antonio da Silva, que morreu em 
maio passado, vítima de leucemia. 
A ala dos bancários fará um tri-
buto a Marko.

Fantasia – Os bancários que 
quiserem participar já podem re-
servar a fantasia (veja imagem ao 
lado). Basta entrar em contato pe-
lo 3188-5200. O valor, de R$ 170, 
poderá ser pago em três parcelas, 

com o primeiro cheque somente 
para 17 de fevereiro.

Cada componente da ala dos 
bancários ganhará uma camiseta 
exclusiva para frequentar os en-
saios gratuitamente.

Para saber mais sobre o enre-
do da escola, acesse www.grestom 
maior.com.br.

A letra e o áudio do samba que 
tem como enredo Paz na Terra e 
aos Homens de Boa Vontade es-
tão também no www.spbancarios.
com.br/noticia.asp?c=18835.

são Pilantra já está em disputa
trabalhadores enviam mensagens para escolher o santo padroeiro das elites do brasil em 2011

Já é tradição. Desde 1998 os 
bancários elegem o São Pilan-
tra, dentre os personagens defi-
nidos como os piores vilões do 
ano. O “vencedor” é premiado 
ao final da tradicional corrida 
que é uma paródia da São Sil-
vestre. Este ano, a disputa será 
realizada na Avenida Paulista, 
em 28 de dezembro.

Como sempre, os bancos es-

tão entre os favoritos, com o 
Itaú em destaque devido às de-
missões que se agravaram neste 
fim de ano. Mas há políticos 
com boas chances de vitória 
devido às suas gestões insatis-
fatórias, como o governador 
Geraldo Alckmin e o prefeito 
Gilberto Kassab, ou o deputado 
Sandro Mabel, autor do projeto 
que precariza o trabalho e am-

plia a terceirização. Na disputa 
surgem ainda o cartola do fute-
bol brasileiro Ricardo Teixeira, 
o PIG – Partido da Imprensa 
Golpista, o Metrô de São Paulo 
e os ônibus urbanos, pelos que-
sitos super lotação, atraso e alto 
valor das passagens. 

O leão do imposto de renda, 
o interdito proibitório usado 
pelos bancos contra o direito 

de mobilização dos trabalha-
dores e a insegurança pública 
também são fortes candidatos 
a santo padroeiro das elites 
do Brasil.

Muitos bancários estão en-
viando suas indicações. Para 
participar acesse www.spban 
carios.com.br/fale.asp?s=188 e 
escreva “São Pilantra 2011” no 
espaço destinado ao assunto.
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