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“t 
razidos por navios negreiros, do solo africano para o 
torrão brasileiro. Os negros escravos, que entre gemi-
dos e lamentos de dor, traziam em seus corações sofri-
dos seus orixás de fé, hoje tão venerados no Brasil.” A 

canção Tributo aos Orixás, de Clara Nunes, embalou o início 
do cortejo pelo Dia da Consciência Negra (20 de novem-
bro) e a letra da música marcou uma importante mensagem 
transmitida durante todo o trajeto: a valorização da cultura 
africana trazida pelos escravos e a reflexão de como o pro-
cesso histórico interfere no atual debate sobre a inserção do 
negro na sociedade brasileira.

O cortejo afro, que completou a sua 12ª edição este ano, 
saiu da sede do Sindicato nesta quarta-feira 21 puxado pe-
la cantora Adriana Moreira, acompanhada pela percussão 
dos Filhos de Mãe Preta e pela interpretação do balé afro. 
Xangô, orixá que rege o ano e simboliza a justiça, foi ho-

menageado pelo Sindicato e estava presente na encenação 
do grupo. A homenagem também foi ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e ao militante e ativista do movimento 
negro Abdias do Nascimento, falecido há um ano, que foi 
deputado, secretário estadual e senador.

Juvandia Moreira, presidenta do Sindicato, explicou que a 
data é importante para a entidade, pois “não aceitamos viver 
em uma sociedade desigual”. “Estamos nas ruas para cons-
truir uma sociedade justa, um país melhor. Isso só poderá 
acontecer se respeitarmos o próximo, independentemente 
da sua cor. Pode parecer utopia, mas essa sociedade que tan-
to falamos e lutamos para construir, um dia será realidade. 
Ainda veremos a humanidade tratada com respeito, igualda-
de e cumplicidade.”

Cortejo pede passagem – Durante o trajeto, o cortejo 
passou pela Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 
Pretos, no Largo do Paissandu, onde ocorreu uma benção, 
que simbolizou, sobretudo, a luta em busca da justiça social, 
econômica e humana. A categoria bancária foi lembrada du-
rante a oração. Além de pedir o fim do adoecimento dos tra-
balhadores nos bancos, a benção pediu a inclusão dos negros 
no sistema financeiro, inclusive nos cargos de poder. 

“É preciso orar e pedir para que governantes, empresários 
e trabalhadores possam se respeitar independentemente da 
classe social ou da cor da pele. Está na nossa consciência o 
combate permanente a qualquer forma de preconceito”, de-
clarou o dirigente sindical Júlio César Santos, coordenador 

do Coletivo de Combate ao Racismo do Sindicato e um 
dos responsáveis pelo já tradicional ato.

“Que os nossos governantes tenham consciência da 
importância do respeito a todas as camadas da socie-
dade”, pediu Júlio, ao destacar a política de cotas, 
considerada por ele importante conquista do mo-

vimento negro durante o governo Lula. “A homenagem ao 
ex-presidente se deu justamente pela atenção do seu governo 
à reparação de uma dívida histórica e à inclusão de políticas 
públicas para a população negra”, completou. 
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Para marcar Dia da Consciência 
Negra, Sindicato percorre centro 
velho para pedir justiça e valorizar 
cultura vinda com escravos africanos, 
imprescindíveis na construção do Brasil



Reunidos em Nyon, Suíça, 
sindicalistas de vários países 
e diretores da UNI Finan- 
ças – braço da UNI Sindica-
to Global – discutiram a crise 
financeira mundial e a regula-
mentação do sistema financei-
ro. As reuniões começaram na 
segunda-feira 12, no Fórum pe-
la Paz da UNI. A presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira, a 
secretária de Finanças do Sindi-

cato, Rita Berlofa, e o secretário 
de Relações Internacionais da 
Contraf-CUT/SP, Mário Raia, 
participaram do evento, encer-
rado na sexta-feira 16.

A criação de mecanismos pa-
ra evitar nova crise financeira 
como a que assola os países eu-
ropeus foi o centro do debate. 
“Propusemos a criação de uma 
autoridade financeira interna-
cional, com acompanhamento 

de foro nacional e regional. E 
reforçamos que é fundamental a 
proteção ao emprego e às econo-
mias”, explica Juvandia. 

A perseguição e pressão da di-
reção do Banco do Brasil para 
que os funcionários façam de 
qualquer forma a compensação 
dos dias parados da greve nacio-
nal da categoria fez com que o 
Sindicato ingressasse com ação 
civil pública na Justiça, com pe-

dido de liminar antecipada. A 
Justiça não concedeu a liminar, 
mas informou que vai tratar do 
assunto em rito ordinário. 

“Essas ações são para impedir 
que a direção do banco suspen-
da de uma hora para outra as 
férias programadas e para con-

testar a abertura de processos 
disciplinares, que foram usa-
dos pelos diretores como forma 
de pressionar o trabalhador. Is-
so é assédio moral”, afirma o 
diretor executivo do Sindicato 
Ernesto Izumi, acrescentando 
que os funcionários não estão 
se recusando a compensar, mas 
deve haver necessidade dos 
serviços, conveniência do tra-

balhador e bom senso.
Ernesto informa que a ação 

também visa evitar descontos 
dos dias de greve. 

A Caixa registrou lucro lí-
quido de R$ 4,197 bilhões de 
janeiro a setembro deste ano, 
crescimento de 17,7% em rela-
ção ao mesmo período de 2011. 
De acordo com o banco, esse é 
o maior lucro apurado em nove 
meses iniciais de ano. A institui-
ção financeira informou tam-
bém que aumentou a participa-
ção no mercado de crédito para 
14,5%, 2,7 pontos percentuais a 
mais em 12 meses.

Segundo o banco, o resultado 

foi impulsionado pelo Programa 
Caixa Melhor Crédito, estraté-
gia de redução de taxas de juros, 
lançada em abril deste ano. De 
acordo com a Caixa, a inadim-
plência do crédito total ficou 
estável em 2,06%.

Para o diretor executivo do 
Sindicato Kardec de Jesus, to-
das as medidas para garantir 
juros menores foram essenciais 
para o crescimento do país, e 
o mérito dos bons resultados 
alcançados pelo banco é dos 

empregados. “O que falta é va-
lorização e melhores condições 
de trabalho”, diz.

Contratações – O banco in-
formou ainda que continua in-
vestindo na expansão da rede 
de atendimento. Para Kardec, 
a população precisa de novas 
agências, no entanto, é neces-
sário contratar. “Já estão sendo 
feitas novas contratações, mas 
somente para essas cerca de 300 
novas agências abertas neste ano 
no Brasil e para futuras unidades 
que devem abrir até o ano acabar. 
No entanto, muitos empregados 
estão no sufoco em agências sem 
condições de trabalho.” 

Pressão por compensação vai à Justiça

Lucro recorde com juros reduzidos

Sindicato ingressou com ação civil pública 
para proteger os direitos dos trabalhadores

Resultado de R$ 4,197 
bilhões de janeiro a 
setembro representa 
crescimento de 17,7% 
em relação a 2011

BanCo do BrasiL

Caixa FederaL

regulamentar é urgente
Evento da UNI Sindicato Global reuniu entidades de trabalhadores de 
todo o mundo para discutir formas de evitar crises financeiras

sistema FinanCeiro FeteC-CUt/sP

Cem bancários, de bancos 
públicos e privados, repre-
sentarão os trabalhadores de 
São Paulo, Osasco e região 
no 9º Congresso da Federa-
ção dos Bancários da CUT 
(Fetec-CUT/SP). A delega-
ção foi eleita em assembleia 
no dia 6 de outubro.

O evento, em Atibaia (SP), 
começa na sexta 23 e se en-
cerra no domingo 25 sob o 
tema Consolidando Conquis-
tas, Construindo Avanços. 

Congresso
começa 6ª

ao Leitor

os trabalhadores têm garan-
tido o direito à greve, de acordo 
com a Constituição. É uma ma-
nifestação legítima usada para a 
melhoria de salários, das condi-
ções de trabalho ou evitar per-
da de direitos. foi conquistado 
após anos de luta e só é utiliza-
do depois que as negociações-
se esgotam. Mas, essa conquis-
ta está sendo ameaçada por 
projeto de lei em tramitação na 
Câmara federal. 

o PL 2.530/2011 altera a Lei 
7.783/1989 e limita o direito 
constitucional de greve. Pre-
tende incluir entre os serviços 
essenciais o atendimento aos 
idosos, durante as paralisações 
dos bancários. além das exi-
gências já existentes, como os 
prazos para comunicar o patrão, 
essa mudança determina ainda 
a quantidade de pessoas a per-
manecer no trabalho. 

sabemos que hoje a com-
pensação dos bancos é eletrô-
nica e o pagamento de contas 
pode ser feito no período de 
greve. e temos o cuidado de 
não prejudicar e nem criar 
constrangimentos para ido-
sos e aposentados, já que a 
maioria deles não tem acesso 
à internet. o autor do PL não 
conversou com o movimento 
sindical e não sabe como fun-
ciona a greve. Por isso, a medi-
da beneficiará os bancos e não 
os bancários e a sociedade. 

Não vamos aceitar cercea-
mento da nossa liberdade. soli-
citamos audiência pública para 
discutir a medida. e vamos lutar 
pelos direitos dos trabalhadores!

Juvandia moreira
Presidenta do sindicato

Pelo direito
à greve

www.spbancarios.com.br

Filiado à CUT, Contraf e Fetec-SP

Presidenta: Juvandia Moreira

Diretor de Imprensa: Ernesto Shuji Izumi

e-mail: folhabancaria@spbancarios.com.br

Redação: André Rossi, Andréa Ponte Souza, Carlos 
Fernandes, Gisele Coutinho e Tatiana Melim

Edição: Jair Rosa (Mtb 20.271)

Edição Geral: Cláudia Motta

Diagramação: Linton Publio / Thiago Meceguel

Tiragem: 100.000 exemplares

Impressão: Bangraf, tel. 2940-6400

Sindicato: R. São Bento, 413, Centro-SP,

CEP 01011-100, tel. 3188-5200

Regionais: Paulista: R. Carlos Sampaio, 305, 
tel. 3284-7873/3285-0027 (Metrô Brigadeiro). 
Norte: R. Banco das Palmas, 288, Santana, tel. 

2979-7720 (Metrô Santana). Sul: Av. Santo Amaro, 
5.914, tel. 5102-2795. Leste: R. Icem, 31, tel. 

2293-0765/2091-0494 (Metrô Tatuapé). Oeste: R. 
Benjamin Egas, 297, Pinheiros, tel. 3836-7872. 

Centro: Rua São Bento, 365, 19º andar, tel. 3104-
5930. Osasco e região: R. Presidente Castello 

Branco, 150, tel. 3682-3060/3685-2562

Folha Bancária

2 Folha Bancária quinta, sexta e segunda-feira 22, 23 e 26 de novembro de 2012

M
au

ri
Ci

o
 M

o
ra

is

Perseguições de 
gestores caracterizam 

assédio moral

Criar mecanismos para 
evitar crise como a de 

países europeus foi 
centro do debate

www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=3159

www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=3167

www.spbancarios.com.br/
Noticias.aspx?id=3148

 u Banco precisa agilizar contratações para melhorar atendimento



As condições de trabalho nos 
diversos setores do Santander será 
um dos pontos mais importantes 
da retomada das discussões do 
Comitê de Relações Trabalhis-
tas, formado por representantes 

dos funcionários e do banco. A 
reunião, primeira após o encerra-
mento da Campanha 2012 e da 
assinatura do acordo aditivo, será 
nesta quinta 22.

Os dirigentes sindicais irão en-

tregar pauta de reivindicações, 
entre as quais se destacam o fim 
das metas individuais e para os 
caixas, fim das reuniões diárias 
para cobrança de metas, proibição 
de abertura e prospecção de conta 
universitária fora da jornada e do 
local de trabalho, entre outros.

“Também iremos cobrar que o 
banco amplie seu quadro de em-
pregados, com a geração de novos 

postos”, destaca a diretora executi-
va do Sindicato Maria Rosani.

Financiários – A direção do 
Santander informou que pagará 
no dia 7 de dezembro a primeira 
parcela da PLR dos financiários 
que foram demitidos sem justa 
causa este ano. 

negociações retomadas nesta quinta
Condições de trabalho será um dos pontos mais 
importantes da discussão entre representantes 
dos trabalhadores e direção do banco

santander mais

CiPa itaú PatriarCa
os trabalhadores do itaú Pa-
triarca elegeram neste mês 
seus representantes para a 
Comissão interna de Preven-
ção de acidentes (Cipa). fo-
ram eleitos os dois bancários 
apoiados pelo sindicato: re-
nato estevão florentino, da 
unidade operações tarifas 
Veículos, e denise da silva 
dutra, do setor de Célula de 
Manutenção 2 aCC. 

QUeixas no BC
o Banco do Brasil foi o líder de 
reclamações no Banco Central 
no mês de outubro. a principal 
reivindicação de usuários con-
tra as instituições financeiras é 
com relação ao débito não au-
torizado. a lista traz o itaú em 
segundo lugar, seguido pelo 
Bradesco, HsBC e santander.

BanCos no ProCon
Caixa federal, Banco do Bra-
sil, santander, Bradesco e Hs-
BC tiveram algumas de suas 
agências autuadas após fis-
calizações da fundação Pro-
con-sP. o motivo foi o tempo 
excessivo de demora no aten-
dimento aos clientes, consta-
tado por fiscais do órgão em 
21 agências da capital, duran-
te a operação fila em Ban-
co, que visitou 116 unidades 
bancárias. o sindicato refor-
ça e cobra das instituições a 
necessidade urgente de mais 
contratações para melhorar o 
atendimento e as condições 
de trabalho.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS 
EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito 
privado, com registro no 6º Ofício de Regis-
tro Civil das Pessoas Jurídicas desta Capital 
sob o nº 20.039, com registro sindical sob 
o nº DNT5262 e inscrito no CNPJ/MF nº 
61.651.675/0001-95, neste ato representado 
por sua presidenta, Juvandia Moreira Leite, 
convida os seus associados, em pleno gozo de 
seus direitos sindicais, dos municípios de São 
Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia 
do Alto, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapece-
rica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pira-
pora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, São 
Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem 
Grande Paulista, a comparecerem em Assem-
bleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 
29 de novembro de 2012, em primeira convo-
cação às 18h30 e em segunda convocação às 
19h, em sua sede, no Auditório Azul, localiza-
do na Rua São Bento, 413, Centro, São Paulo/
SP para, em conformidade com o previsto no 
artigo 48 do Estatuto desta entidade, tomarem 
conhecimento e deliberarem a respeito da pro-
posta orçamentária para o exercício de 2013 e 
da suplementação de verbas para o orçamento 
de 2012, elaboradas pela Diretoria e instruídas 
com parecer do Conselho Fiscal.

São Paulo, 22 de novembro de 2012
Juvandia Moreira Leite

Presidenta
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Na cor ip exerilit nosU-
ptatum alit iniscip ismolut 
aliquam eugiam ad magnibh 
et ero et alis eum dolore min 
hent nonsequ ipsustie ex er 
se. Landre feugue vullam-
conse vendipit wisl erat ese-
niam dui essequisi tisim ing 
elit venim vel euguerciduis 
nullan euguer sum doloreet. 

Obra em agência concluída
dayCovaL itaú

www.spbancarios.com.br/
SeuBanco.aspx?id=23

Após cobrança do Sindicato, 
representantes do Daycoval apre-
sentaram ações para solucionar 
questões elencadas pelos traba-
lhadores, sobretudo em relação 
ao assédio moral.

Segundo a diretora do Sindica-
to Andrea Aniela, a direção do banco entendeu a necessidade 
de realizar trabalho junto aos gestores para combater o assédio, 
denunciado com frequência pelos funcionários. 

Foi proposta também a realização de consulta anônima jun-
to aos bancários para que apontem os problemas na área em 
que atuam, o grau de satisfação e a segurança que sentem com 
relação ao emprego.

Leia mais em www.spbancarios.com.br/Noticias.aspx?id=3160. 

Em 20 de novembro de 2000, São Paulo perdeu o seu principal 
banco estadual. Naquele dia foi concretizado, após seis anos de 
luta dos empregados (os banespianos), do Sindicato e da Afu-
besp, a venda do Banespa (Banco do Estado de São Paulo), ar-
rematado pelo Santander por R$ 7,050 bilhões em leilão na 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.  

“Foi uma das mais contundentes resistências à entrega 
de um patrimônio público à iniciativa privada. Realizamos 
atos memoráveis, uma das mais fortes greves da categoria, 
pressionamos parlamentares e envolvemos centenas de 
municípios na luta em defesa do Banespa e de seus 
funcionários”, recorda Rita Berlofa, secretária de Fi-
nanças do Sindicato e funcionária do Santander. 

Segundo a dirigente, a privatização só ocor-
reu após o governo Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB) baixar a chamada MP do Banespa, que re-
metia qualquer recurso diretamente à apreciação 
do Supremo Tribunal Federal (STF), sem passar por 
qualquer instância. O STF cassou pedido de liminar 
na noite do domingo, possibilitando a privatização 
do banco na manhã do dia seguinte “O banco foi 
vendido, mas os empregados se mantiveram 
unidos e conseguiram arrancar do Santander a 
manutenção do único acordo aditivo para fun-
cionários de bancos privados”, completa.

Leia mais em www.spbancarios.com.br/Noti 
cias.aspx?id=3169.

BanesPa ComPLeta doze anos de Privatização

Ações para
combater 
assédio

Os bancários da agência do Itaú Interlar Aricanduva, na zona leste, 
finalmente poderão trabalhar com segurança, já que a obra da uni-
dade foi finalizada.

Todo o processo foi acompanhado por representantes do Sindicato, 
que chegaram a fechar o local durante a reforma para proteger a saúde 
dos funcionários, que trabalhavam em meio a poeira e entulhos.

“Os protestos foram feitos para preservar a integridade dos bancá-
rios. Agora, reivindicamos que o teto da agência passe por manuten-
ção”, ressalta o diretor da Fetec-CUT/SP Sérgio Lopes, o Serginho. 
Ele também destaca a necessidade de conserto de dois aparelhos de 
ar-condicionado.

Leia mais em www.spbancarios.com.br/Noticias.aspx?id=3156. 
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Banespianos fizeram greve no ano 2000
contra venda do banco público



Grêmio tem atração esPeCiaL

em comemoração ao dia da Consciência 
Negra, celebrado no dia 20, o Grêmio recre-
ativo Café dos Bancários abre espaço para 
o samba de adriana Moreira na sexta-feira 
23. o show começa às 20h, mas o espaço ex-
clusivo para bancários sindicalizados e seus 
convidados começa a funcionar a partir das 
17h. o Café dos Bancários fica na sede do 
sindicato (rua são Bento, 413, Centro).

torneio de PesCa no sáBado
a 4ª edição do 
torneio de Pesca 
em dupla ocor-
re no sábado dia 
24, no Pesqueiro 
Maeda, em itu.  o 
local será aberto 
a partir das 7h30 
e o café da ma-
nhã será servido 
a partir das 8h.  

as cinco primeiras duplas vencedoras se-
rão premiadas respectivamente com home 
theater, micro-ondas, dVd Player, bicicleta e 
lavadora. Mais informações pelo 3188-5338, 
com edson Piva.

Prova do dieese no dominGo
o processo sele-
tivo para o curso 
de Ciência do tra-
balho da escola 
dieese ocorre no 
domingo dia 25. a 
prova começa às 
14h e tem duração 
máxima de quatro horas com questões de 
conhecimentos gerais e uma redação. a se-
gunda fase, que inclui uma entrevista, está 
marcada para 3 de dezembro. Para mais in-
formações acesse www.escoladieese.org.br 
ou ligue 3821-2155.

viaGem Para anGra dos reis
os bancários sindicalizados podem viajar 
a angra dos reis com desconto especial. o 
convênio com o sindicato permite ainda fa-
cilidade no pagamento para saída no dia 30 
de novembro e retorno em 1º de dezembro. 
o roteiro do passeio prevê lugares incríveis 
como a Lagoa azul, ilha Botinas, ilha de Pa-
quetá, entre outras.  reservas e informações 
sobre o preço dos pacotes pelo 98100-8181 
ou 2909-2828, com Celso.

Trabalhadores afastados por doença 
ocupacional ou acidente de trabalho ou 
que estejam aguardando a confirmação 
definitiva da aposentadoria por invali-
dez (período que corresponde a cinco 
anos) agora têm garantido o direito de 
continuar com o plano de saúde pro-
porcionado pelo empregador.

Esse direito passou a ser jurispru-
dência do Tribunal Superior do Tra-

balho (TST) desde setembro, quando 
o órgão alterou súmulas já existentes e 
criou outras. A manutenção do plano 
ou assistência à saúde agora está esta-
belecida na nova súmula 440.

Segundo o secretário de Assuntos 
Jurídicos do Sindicato, Carlos Da-
marindo, muitas empresas cancela-
vam os planos de saúde quando os 
empregados se encontravam sob be-
nefício previdênciário. “Isso resultava 
em várias ações trabalhistas. Agora, 
com a súmula, o TST estabeleceu seu 
entendimento sobre o assunto.” Ele 
acrescenta que a súmula servirá de 
orientação para que juízes e tribunais 
regionais julguem a questão em favor 
do trabalhador.

CCt – O dirigente lembra que a CCT 
dos bancários agora inclui uma impor-
tante conquista da categoria. “A nova 
cláusula 59 estabelece que os bancos 
proporcionem um adiantamento emer-
gencial de salário ao empregado afastado 
que, por algum problema, fique sem o 
benefício do INSS.”

A cláusula prevê que isso ocorra em 
duas situações: quando, apesar ser con-
siderado apto a voltar ao trabalho pelo 
INSS, o empregado receba o “inapto” 
do médico da empresa; ou quando ain-
da está aguardando a realização da pri-
meira perícia médica no INSS. Mas é 
importante ressaltar que, para ter direito 
ao adiantamento, o empregado deverá 
solicitá-lo ao banco. 

afastados com plano de saúde
TST determina que 
empresas mantenham 
a assistência aos 
trabalhadores sob benefício 
do INSS ou aguardando 
aposentadoria por invalidez

diCas do JUrídiCo

ProGrame-se

A votação do fim do favor previdenci-
ário, que estava marcada para quarta 21 
na Câmara, foi mais uma vez adiada. Em 
reunião com lideranças da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), o presidente da 
Casa,  Marco Maia (PT-RS), garantiu que 
a matéria será votada na quarta-feira 28. 

O fim do fator previdenciário, que pre-
judica os trabalhadores ao reduzir o valor 
do benefício para quem se aposenta antes 
da idade mínima – 65 anos para os ho-
mens e 60 para as mulheres –, é defendido 
pela CUT e demais centrais sindicais. 

A proposta da CUT é substituir o fa-
tor previdenciário pela fórmula 85/95, 
segundo a qual o trabalhador se aposenta 
recebendo integralmente o benefício des-
de que a soma do tempo de serviço com a 
idade mínima seja 85 anos para as mulhe-

res e 95 anos para os homens.
A emenda estabelece ainda um redutor 

de 2% para cada ano que faltar até atin-
gir a formula e um acréscimo também 
de 2% para cada ano que o trabalhador 
permanecer na ativa após cumprir os 
requisitos. Determina também que seja 

considerada a média das contribuições 
previdenciárias dos últimos 36 meses, e 
que as empresas que demitirem um tra-
balhador 12 antes da aposentadoria serão 
obrigadas a recolher esse período de con-
tribuição para o empregado.

A CUT promete um novo ato na Câ-
mara, no dia 28, para pressionar pelo 
fim do fator, criado em 1999, no gover-
no FHC. 

Fator deve ser votado no dia 28
Novo prazo foi garantido pelo presidente da Câmara, 
Marco Maia, em reunião com liderança da CUT, em Brasília

aPosentadoria
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Santa Cecília
(11) 2367-2853

CHURRASCO
TRINDADE

NÃO FAÇA FESTA
NÓS FAZEMOS PARA VOCÊ

11 3605-7953
(11) 3699-6073

JJMA
Embalagens Ltda.

(11) 9550-9516

(11) 2412 9241

 u Representantes da CUT durante audiência com Marco Maia


