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Não? Então, proteste! Se propostas de emenda à Constituição passarem como foram apresentadas pelo 
governo Temer, Brasil terá uma legião de cidadãos sem aposentadoria, sem direito a saúde, educação 
ou garantias trabalhistas. Banqueiros e empresários desses setores serão os únicos beneficiados

M arcelo Abi-Ramia Caetano era 
um tecnocrata desconhecido da 
imensa maioria dos brasileiros 

até terça 6, quando apresentou à nação a 
reforma da Previdência do governo Te-
mer. O agora secretário de Previdência 
Social é um dos artífices das mudanças 
que farão trabalhar por 49 anos ininter-
ruptos quem quiser o “luxo” de se apo-
sentar com o benefício integral.

“Essas mudanças são para que as pes-
soas morram antes de se aposentar”, 
crava Eduardo Fagnani, professor do 
Instituto de Economia da Unicamp. 
“Evidentemente quando se torna a re-
gra absolutamente impossível de ser 
cumprida, as pessoas que têm grana irão 
para o setor privado, mas o pobres irão 
para o cemitério”, rechaça.

Faz sentido. Desde julho Marcelo Ca-
etano reuniu-se mais de uma vez com 
representantes do Bradesco; Santander; 
JP Morgan; Itaú; XP Investimentos; 
Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais Previdência Privada e 
Vida, Saúde Suplementar e Capitaliza-
ção; Conselho Nacional dos Dirigentes 
de Regimes Próprios de Previdência So-
cial; Confederação Nacional da Indús-
tria; Fiesp. Só para citar alguns. 

“Toda a questão da reforma da Previ-

dência é um deboche, eles estão fazendo 
uma regra que para o indivíduo ter a 
aposentadoria integral, terá de contri-
buir dos 16 aos 65 anos no mercado 
formal de trabalho (veja quadro). Isso 
não existe em lugar nenhum do mun-
do”, afirma Fagnani. 

Reforma desnecessária – Há muitos 
dados que enfraquecem a argumentação 
de rombo na Previdência. Em 2014, de 
acordo com a Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais (Anfip), as receitas da 
seguridade social atingiram R$ 686,1 
bilhões, e as despesas, R$ 632 bilhões – 
portanto superávit de R$ 53,9 bilhões.  

Já a arrecadação líquida da Previdên-
cia Urbana foi de R$ 312,8 bilhões, e as 
despesas, de R$ 296,4 bilhões, superá-
vit de R$ 16,4 bilhões. Se for calculado 
como rege a Constituição, o sistema de 
seguridade como um todo, onde está 
inserida a Previdência, apresentou supe-
rávit de R$ 56 bilhões em 2014.

Proteste – A PEC que altera a Pre-
vidência deve ser votada em 2017. Já 
a PEC 55, que congela investimentos 
em saúde e educação por 20 anos, está 
prevista para ser apreciada esta semana 
(leia editorial à página 2). A terceirização 

também aguarda votação no Senado. 
“Vamos reagir. O governo não tem 

coragem de mexer com setores podero-
sos, para aumentar os ganhos do Estado 
e quer tirar do trabalhador. Não vamos 
aceitar”, afirma a secretária-geral do Sin-
dicato, Ivone Silva. 

“O movimento sindical tem propos-
tas para discutir. Formalizar empregos, 
incluir para aumentar a arrecadação. 
Combater a sonegação, taxar grandes 
fortunas, os lucros remetidos ao exterior, 
cortar as aposentadorias acima do teto, 
os privilégios. Tudo isso pode e deve ser 
feito sem desrespeitar os direitos de mi-

lhões de pessoas que ingressaram cedo 
no mercado e não poderão gozar do 
seu justo descanso”, ressalta a dirigente, 
lembrando que todos os trabalhadores 
serão prejudicados por essas mudanças. 
“Sindicatos de todo o Brasil estarão em 
Brasília cobrando os parlamentares. Pro-
teste também enviando mensagens aos 
deputados e senadores, cobrando que 
votem contra as propostas que acabam 
com a Previdência, o SUS, a educação, 
os empregos. O Brasil precisa continuar 
crescendo e não vai ser excluindo mi-
lhões de cidadãos que teremos um país 
melhor.” 

Quer dar adeus à

e outros direitos?
aposentadoria
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O Sindicato está convocan-
do os funcionários do BB de 
São Paulo, Osasco e região 
para participar das plenárias 
sobre a reestruturação em di-
versos setores e os ataques ao 
caráter público da instituição. 
Serão nesta quarta 14, a partir 
das 19h, na sede e em todas as 
regionais do Sindicato (veja 

endereços no expediente, nesta 
página).

“Na última negociação, no 
dia 8, os representantes do 
banco mantiveram a postura 
de não se posicionar sobre as 
reivindicações dos trabalha-
dores atingidos pela reestru-

turação. Como o pagamento 
de Verba de Caráter Pessoal 
(VCP) a esses funcionários, 
inclusive para os caixas, en-
quanto não tiverem suas si-
tuações resolvidas. Por isso 
é importante que todos ve-
nham para as plenárias, mes-

mo que seu setor não tenha 
sido atingido, pois, com cer-
teza, o saco de maldades do 
banco não vai parar por aí”, 
destaca a diretora do Sindica-
to Adriana Ferreira.

Na negociação do dia 8, os 
representantes do BB tam-
bém não se posicionaram 
sobre a reivindicação de um 
programa TAO (Talentos e 
Oportunidades) especial, que 
considere apenas a pontuação 
do bancário para preencher 
vagas. O negociador do BB 
afirmou que nenhum escritu-
rário será removido para ou-
tra praça compulsoriamente e 
que os excedentes ficarão nos 
seus locais de origem. 

AO LEITOR

A votação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 55/2016, que congela 
os gastos sociais, dentre eles 
saúde e educação, da União 
nos próximos 20 anos, está 
prevista para esta terça-feira 
13, no Senado.

O efeito principal e inevi-
tável da proposta de emen-
da constitucional será o pre-
juízo aos mais pobres nas 
próximas décadas, alertou 
o Relator Especial da ONU, 
Philip Alson. Segundo ele, 
essa falta de prioridade 
com os direitos humanos e 
sociais representa violação 
de acordos internacionais 
firmados pelo Brasil, como o 
Pacto Internacional dos Di-
reitos Econômicos, Sociais 
e Culturais, ratificado em 
1992, que veda a adoção de 
“medidas deliberadamente 
regressivas”.

O governo está tentando 
resolver o problema dos 
gastos do Estado jogando 
a conta para o trabalhador, 
com a Reforma da Previ-
dência e o congelamento 
de verbas da saúde e edu-
cação. 

Com o avanço do mundo 
digital, o trabalhador vai 
ficar sem emprego e sem 
saúde e educação pública. 
Por isso não podemos dei-
xar que essas medidas se-
jam aprovadas.

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato

Prioridades 
erradas

www.spbancarios.com.br
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Quarta: organização contra desmonte
Banco segue 
intransigente nas 
negociações e é hora 
de mobilização; 
plenárias serão no 
dia 14 e todos devem 
participar

BANCO DO BRASIL
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As três rodadas dos grupos 
de trabalho que discutem 
descomissionamentos e caixa 
minuto serão detalhadas aos 
empregados da Caixa de São 
Paulo, Osasco e região em 
plenária marcada para quinta 

15, a partir das 19h, na sede 
do Sindicato (Rua São Bento, 
413, próximo à estação São 
Bento do Metrô).

“Já deixamos claro ao ban-
co que o descomissionamento 
arbitrário, a adoção do caixa 

minuto e o fim da função de 
caixa são extremamente preju-
diciais aos trabalhadores e para 
a execução de serviços públi-
cos que só a Caixa faz”, ressalta 
o diretor do Sindicato e coor-
denador da Comissão Execu-
tiva dos Empregados (CEE), 
Dionísio Reis. “É importante 
que todos, principalmente os 
prejudicados por essa política, 
venham para a plenária para 
aprofundarmos esses debates e 
discutirmos os próximos pas-
sos em defesa dos direitos e da 
Caixa 100% pública.”

O GT sobre descomissona-
mento e o GT sobre caixa mi-
nuto – conquistas da Campa-
nha Nacional Unificada 2016 
– voltam a se reunir na segun-
da 19. Os debates desses gru-
pos têm de ser concluídos ain-
da este mês, com a elaboração 
de propostas a serem levadas 
para as mesas de negociação 
permanentes entre a CEE e a 
direção do banco público. 

Plenária na quinta debate GTs
Reunião será na sede do Sindicato; 
importante que compareçam todos os 
afetados por descomissionamentos 
arbitrários e os caixas minuto

CAIXA FEDERAL EDITAL

CHAPA 1 DEFENDERÁ CAIXA 100% PÚBLICA NO CA

A eleição de um representante dos 
empregados no Conselho de Admi-

nistração da Caixa ganhou impor-
tância maior neste ano devido 
aos diversos ataques a direitos 
dos empregados e ao caráter 
público da instituição. A votação 
por meio do SISRH começou na 

segunda 12 e termina na sexta 16.
O Sindicato apoia a Chapa 1, inte-

grada por Maria Rita Serrano, como 
titular, e Orency Francisco, suplente 

(foto), que tem compromisso com a defesa 
da Caixa 100% pública e com a luta dos bancários por 

melhores condições de trabalho.
Leia mais no www.spbancarios.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS 
EM ESTABELECIMENTOS BAN-
CÁRIOS DE SÃO PAULO, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 61.651.675/0001-
95, com registro sindical no MTE sob 
nº L002P051, por sua presidenta, con-
voca 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, Itapecerica 
da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pira-
pora 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 16 do mês de dezembro de 2016, em 
primeira convocação às 13h e em segunda 
convocação às 13h30, na Avenida Cidade 
Jardim, nº 625, Itaim Bibi, São Paulo/SP, 
para discussão e aprovação da seguinte or-
dem 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, para os exer-
cícios de 2016 e 2017, a ser celebrado com 
o BANCO ABC BRASIL S/A que, inclu-
sive, 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);
* Discussão e deliberação sobre a proposta 
de Acordo Coletivo de Trabalho, que tem 
por objeto a manutenção pelo BANCO 
ABC BRASIL S/A da adesão ao Programa 
de Prevenção de Conflitos no Ambien-
te de Trabalho, nos termos da cláusula 
58ª da Convenção Coletiva de Trabalho 
2016/2018.

São Paulo, 13 de dezembro de 2016
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

 u Em negociação, dirigentes cobram VCP para todos
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Desrespeito a bancários do Vila
SANTANDER

Matriz do banco, Cidade de Deus elegerá nova Cipa

terça e quarta-feira 13 e 14 de dezembro de 2016

“Já são 10 anos tentando 
retornar e todas as tentativas, 
ou sofri assédio moral, ou 
não respeitavam as restrições, 
tanto do INSS como do meu 
médico particular. Nunca vi 
nenhuma reabilitação bem 
sucedida.”

O depoimento de uma ban-
cária resume o que é o progra-
ma de reabilitação médica do 
Itaú. Ela passou por 12 assal-
tos, desenvolvendo síndrome 
do pânico. A situação impossi-
bilitou-a de  trabalhar no aten-
dimento ao público e a levou 
ao afastamento pelo INSS. 

Quando tentou voltar – mes-
mo com laudo do INSS para 
que fosse destinada a outro se-

tor – foi designada para a mes-
ma agência onde tinha sofrido 
assaltos, o que levou a bancária 
a se afastar novamente.

O INSS, por sua vez, emitiu 
um certificado de reabilitação 
profissional reforçando que 
ela deveria ser reintegrada em 
área administrativa.  Fato no-
vamente ignorado pelo banco. 
“É uma piada, né? Eu começo 
a dar risada, porque é inacre-
ditável”, conta.

Questionado pelo Sindicato 
sobre as denúncias, o banco 
alega que faz de tudo para aju-
dar na reinserção. 

“Até metas são cobradas 
como se esse funcionário 
nunca tivesse passado por 

um tratamento médico”, cri-
tica a diretora do Sindicato 
Valeska Pincovai.

Além disso, muitos desses 
trabalhadores estão sendo de-
mitidos em pleno programa 

de reabilitação. “Parece piada. 
Um programa que ao invés 
de reabilitar o bancário, acaba 
com sua vida”, protesta a diri-
gente sindical. 

O Santander está desres-
peitando o direito constitu-
cional de greve e punindo os 
bancários do Vila Santander 
que não foram para os con-
tingenciamentos durante a 
paralisação deste ano. De 

acordo com as denúncias ao 
Sindicato, as penalizações 
são em forma de pontuações 
negativas na DPO (avaliação 
de desempenho). 

Um dos critérios de ava-
liação da DPO analisa se 

o bancário do Vila foi pa-
ra a contingência na greve. 
Quem não foi tem sua nota 
nesse ponto rebaixada. “O 
banco já desrespeita a lei de 
greve quando faz contingen-
ciamento e ainda quer punir 
quem não se sujeitou a esse 
abuso”, critica André Bezer-
ra, dirigente sindical e fun-
cionários do Santander.

Jornada – Os bancários 
também denunciam que 
o Santander está impon-
do alterações na jornada de 
trabalho. Quem entrava às 
8h passou a entrar às 13h. 
“Questionamos a direção do 
banco sobre as denúncias e 
aguardamos solução imedia-
ta”, diz André. 
+ ÍNTEGRA NO WWW.SPBANCARIOS.COM.BR

Seu local de trabalho é inadequado? O mobili-
ário é precário? O ar-condicionado não funciona? 
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(Cipa) existe para identificar e buscar soluções 
para problemas como esses junto à empresa.

Os cerca de 15 mil bancários da Cidade de 
Deus – matriz do Bradesco – elegerão seus re-
presentantes para a Cipa entre 22h de terça 13 e 

18h de quarta 14.
O Sindicato apoia Geraldo Serrano (nº 4) 

e Lucineide de Moura Pereira (nº 7), ambos 
do Departamento Suporte Produto e Servi-
ços. Os dois têm propostas para melhorar o 
ambiente de trabalho. 

Todos os bancários votam, mas só esco-
lhem um candidato. 

Reabilitação vira piada
Programa que deveria auxiliar bancários 
que retornam de afastamento, em muitos 
casos, destrói a saúde desses trabalhadores

Funcionários denunciam avaliação negativa 
por causa da greve e mudanças na jornada; 
Sindicato cobrou solução imediata

ITAÚ

BRADESCO

+ ÍNTEGRA NO WWW.SPBANCARIOS.COM.BR

EDITAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELE-
CIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 61.651.675/0001-95, com registro 
sindical no MTE sob nº L002P051, por sua presidenta, 
convoca todos os empregados do BANCO CACIQUE S/A 
e BANCO PECÚNIA S/A, sócios e não sócios, dos muni-
cípios 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 Var-
gem Grande Paulista, para Assembleia Geral Extraordinária, 
que será realizada no dia 15 do mês de dezembro de 2016, 
em primeira convocação às 14h e em segunda convocação às 
14h30, na sede do Sindicato – Auditório Amarelo, situada à 
Rua São Bento, nº 413, Centro, São Paulo/SP, para discussão 
e aprovação da seguinte ordem do dia:
* Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo Cole-
tivo de Trabalho, que tem por objeto a renovação do Progra-
ma de Participação dos Empregados nos Resultados, para os 
exercícios de 2016 e 2017, a ser celebrado com o BANCO 
CACIQUE S/A e o BANCO PECÚNIA S/A que, inclusive, 
trata da autorização do desconto a ser efetuado em função da 
negociação coletiva realizada.

São Paulo, 13 de dezembro de 2016
Juvandia Moreira Leite

presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELE-
CIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 61.651.675/0001-95, com registro 
sindical no MTE sob nº L002P051, por sua presidenta, 
convoca todos os empregados do CHINA CONSTRUC-
TION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A – CCB 
BRASIL, sócios e não sócios, dos municípios de São Paulo, 
Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu, 
Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquiti-
ba, Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, São Louren-
ço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista, para 
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 
15 do mês de dezembro de 2016, 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 Cole-
tivo de Trabalho, que tem por objeto a renovação do Acordo 
de Participação nos Lucros ou Resultados, para o exercício de 
2016, a ser celebrado com o CHINA CONSTRUCTION 
BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A – CCB BRA-
SIL que, inclusive, trata da autorização do desconto a ser efe-
tuado em função da negociação coletiva realizada;
* Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho, que tem por objeto a adesão à Lei 
11.770/2008, pelo CHINA CONSTRUCTION BANK 
(BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A – CCB BRASIL para 
prorrogação da licença-maternidade e paternidade a todas(os) 
as(os) suas(seus) empregadas(os);
* Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo Co-
letivo de Trabalho que tem por objeto a implantação pelo 
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO 
MULTIPLO S/A – CCB BRASIL do Programa de Pre-
venção de Conflitos no Ambiente de Trabalho, em adesão à 
cláusula 58ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2018.

São Paulo, 13 de dezembro de 2016
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELE-
CIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 61.651.675/0001-95, com registro sin-
dical no MTE sob nº L002P051, por sua presidenta, convoca 
todos os empregados da CCB BRASIL FINANCEIRA – C.
F.I., sócios e não sócios, dos municípios de São Paulo, Osasco, 
Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu, Em-
bu-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 
15 do mês de dezembro de 2016, em primeira convocação 
às 11h e em segunda convocação às 11h30, 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 Cole-
tivo de Trabalho, que tem por objeto a renovação do Acordo 
de Participação nos Lucros ou Resultados, para o exercício de 
2016, a ser celebrado com a CCB BRASIL FINANCEIRA 
– C.F.I. 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 adesão à Lei 11.770/2008, 
pela CCB BRASIL FINANCEIRA – C.F.I. para prorrogação 
da licença maternidade e paternidade a todas(os) as(os) suas(-
seus) empregadas(os);
* Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo Coleti-
vo de Trabalho que tem por objeto a implantação pela CCB 
BRASIL FINANCEIRA – C.F.I. do Programa de Prevenção 
de Conflitos no Ambiente de Trabalho, em adesão à Cláusula 
VII da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2018.

São Paulo, 13 de dezembro de 2016
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

BANCÁRIOS DO CAT PARAM CONTRA DEMISSÕES

Os trabalhadores do CAT Itaú cruzaram os braços na manhã de 
segunda 12, contra a onda de demissões no banco. Eles relatam 
o temor de serem desligados mesmo quando cumprem as metas.
Após o ato, o dirigente sindical Sérgio Lopes, o Serginho, con-
versou com a área de Relações Sindicais do Itaú e cobrou reu-
nião. O banco garantiu que não haverá mais cortes neste ano. 
Leia íntegra no www.spbancarios.com.br.
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Que tal fazer algo diferente, mas 
muito gratificante neste final de 
ano? Reúna os colegas de traba-

lho e arrecade cestas básicas para a 
campanha Natal sem Fome. 

Para engrossar essa campanha – 
realizada desde 1993 por iniciativa 
do sociólogo Herbert de Souza, o 
Betinho (1935-1997) – o Sindica-
to transformou sua sede e regionais 
(veja endereços no expediente da pá-
gina 2) em postos de arrecadação. 
Quem preferir pode entrar em 

contato por meio do 
3188-5200 ou em 
uma das regionais 
para marcar dia e 
horário para reco-
lhimento no local 
de trabalho.

“Esse é um mo-
mento importante 
de reflexão. Sabe-
mos que há pessoas 
resistentes em fazer 

esse tipo de doação. No entanto, 
esses alimentos irão auxiliar pais 
e mães de família, crianças e ido-
sos que têm grande dificuldade 
em ter uma refeição digna”, afir-
ma a secretária de Relações Sindi-
cais e Sociais do Sindicato, Maria 
Rosani. “Campanhas como essa 
integram a política do Sindica-
to Cidadão, que busca construir 
uma sociedade mais justa e igua-
litária”, acrescenta a dirigente. 

A arrecadação do Sindicato vai 
até 22 de dezembro. As cestas 
básicas serão destinadas a asso-
ciações que desenvolvem ações 
sociais, e a lista dessas entidades 
será disponibilizada em breve pe-
lo Sindicato. Assim, o bancário 
que preferir pode fazer sua entre-
ga diretamente a elas. Participe e 
seja solidário. 

Doe alimento a quem precisa
Sindicato transforma 
sede e regionais em 
postos de arrecadação de 
cestas básicas e engrossa 
campanha

NATAL SEM FOME

M
A
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UM CAFÉ PARA DOIS
O Café dos 
Bancários ago-
ra funciona em 
horário am-
pliado: a par-
tir das 14h30 
você já pode 
aproveitar um 
cafezinho e outras delícias. Mas não pa-
ra por aí! Neste período de lançamento, 
dois expressos saem por R$ 5. O Café fica 
no Edifício Martinelli (Rua São Bento, 413, 
Centro) e funciona de segunda a sexta até 
23h. Sindicalizados têm 20% de desconto.
 
SÃO SILVESTRE
Bancários sindicalizados que participarão 
da Maratona de São Silvestre vão poder 
utilizar a Regional Paulista do Sindicato 
(Rua Carlos Sampaio, 305, Bela Vista, pró-
ximo ao metrô Brigadeiro), onde a Equipe 
Tavares irá oferecer lanche, água e alon-
gamento para os atletas. A concentração 
começa às 5h30 do dia 31. 

PROJETO VERÃO
Quer entrar em forma e começar 2017 
com tudo em cima? O Sindicato fechou 
parceria com o Studio NG Pilates (Rua Do-
mingos de Morais, 770, Vila Mariana) para 
desconto aos bancários sindicalizados: 
50% nas aulas de pilates duas vezes por 
semana, na modalidade aparelho (sai por 
R$ 175). Cada sessão tem 50 minutos e, 
no máximo, três alunos. No plano anual, o 
desconto é de 60%, pagando 12 vezes de 
R$ 140. Na promoção de Ano Novo, que 
só vale até janeiro, o estúdio oferece um 
mês por apenas R$ 100. Mais informações 
pelo www.ngpilates.com.br ou (11) 3867-
1427/94857-2190.

REDES SOCIAIS
Acompanhe todas as notícias, outros 
convênios, fotos e vídeos das atividades 
do Sindicato no Facebook (Sindicato dos 
Bancários de São Paulo), Twitter (@spban-
carios), Instagram (@spbancarios) e Snap-
chat (spbancarios).

ENVIE NO WHATSAPP
Para fazer denúncias ao Sin-
dicato, você pode entrar em 
contato pelo SAC via WhatsA-
pp: (11) 97593-7749.

          PROGRAME-SE

          PREVISÃO DO TEMPO

18ºC
31ºC

18ºC
27ºC

16ºC
22ºC

15ºC
24ºC

16ºC
27ºC

ESPORTE

Los Bancários vence 
Copa Society de Osasco

No tempo regulamentar foram dois gols para cada la-
do. Foi na disputa por pênaltis que o público conheceu 
o vencedor da Copa Society dos Bancários de Osasco: 
Los Bancários marcou quatro vezes contra dois do Cai-
dera e, assim, levantou a taça no sábado 10. 

O destaque do time campeão foi o goleiro Diego 
Ruiz, que terminou o torneio como o Goleiro Menos 
Vazado e ainda levou a Bola de Bronze. A Bola de Prata 
foi para Elói, do Cerveja e Cia, e a Bola de Ouro ficou 
com Douglas, do ITM 30 FC.

No sábado também teve disputa pela medalha de 
bronze: ITM 30 FC levou a melhor sobre o Cerveja e 

Cia, após a vitória por 3 a 1. O time ainda faturou o 
título de Fair Play do campeonato e ficou com o arti-
lheiro, Douglas, que marcou oito gols no total.

A Copa de Society em Osasco é uma realização do 
Sindicato, organizada pela GS Eventos, e tem apoio da 
Unisoli e do Chalé Estrela Do Mar. 
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