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PARA FORTALECER A LUTA

Em grande assembleia, categoria autorizou aporte que manterá entidade forte e 
preparada para defesa diária dos direitos e atuação contra retrocessos no país

N enhum direito trabalhista surge da generosidade dos 
patrões. São os trabalhadores, organizados em entida-
des fortes e representativas, que conquistam melho-

rias na remuneração, jornada e condições de trabalho. Os 
bancários e bancárias de São Paulo, Osasco e região mostra-
ram saber disso, ao aprovar, em assembleia lotada na noite da 
terça-feira 27, na Quadra, a contribuição sindical.

Correspondente a um dia de trabalho no ano, referente 
ao mês de março, a contribuição sindical será fundamental 
para manter o Sindicato forte e atuante na defesa dos direi-
tos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da 
categoria, como PLR, vales refeição e alimentação, 13ª cesta, 
licenças maternidade e paternidade ampliadas, entre outros, 
e na luta por novas conquistas.

“A relação do Sindicato com sua base sempre foi democrá-
tica e transparente. E hoje demos mais um exemplo disso”, 
afirma a presidenta do Sindicato, Ivone Silva, ressaltando que 
a assembleia foi amplamente divulgada na Folha Bancária, 
site e redes sociais do Sindicato.

“Em uma assembleia representativa, os trabalhadores e tra-
balhadoras não apenas concordaram que é necessário contri-
buir com sua entidade, mas também mostraram que enten-

dem a importância dela. Mostraram que sabem a diferença 
que faz um Sindicato atuante e com força para negociar com 
os banqueiros”, reforça.

Decisão da Base – Durante a assembleia, dirigentes 
lembraram que, diferentemente do imposto sindical, que era 
obrigatório e determinado pelo Estado, a contribuição estava 
sendo debatida democraticamente com a base. A decisão da 
assembleia, como sempre ocorre no Sindicato, foi soberana.

Também foi destacado que a entidade não atua apenas nas 
campanhas salariais da categoria, mas durante todo o ano nos 
locais de trabalho e na luta contra os retrocessos do governo 
ilegítimo de Temer. 

Foi a força do movimento sindical e a mobilização nas ruas, 
em protestos, greves, marcha a Brasília, por exemplo, que 
impediram a aprovação da reforma da Previdência. E agora, 
diante dos riscos impostos pela nova legislação trabalhista de 
Temer, que beneficia os empregadores, é ainda mais funda-
mental essa organização e união, entre Sindicato e bancários, 
para impedir retrocessos na Convenção Coletiva de Traba-
lho. “Nessa assembleia, demos um belo exemplo da nossa 
capacidade de luta conjuta.”  

Direito de 
oposição ao 
desconto
Na mesma assembleia, 
os bancários aprovaram 
a oposição ao desconto. 
Ou seja, sócios e não 
sócios podem requerer 
que o valor da contribui-
ção não seja desconta-
do. Os não sócios terão 
os dias 1º e 2 de março 
de 2018 para fazer isso 
pessoalmente, na Qua-
dra dos Bancários (Rua 
Tabatinguera, 192, Sé), 
das 9h às 18h, mediante 
apresentação de carta 
de próprio punho e um 
documento original com 
foto. Os sócios poderão 
fazê-lo pelo www.spban 
carios.com.br, da 0h do 
dia 1º até as 18h do dia 4 
de março. 
Não há outra forma de 
se opor à contribuição, 
se não pessoalmente ou 
via site no caso dos asso-
ciados ao Sindicato. 
A Central Telefônica 
(3188-5200) funcionará 
para esclarecimentos 
nos dias 1° e 2 de março, 
das 8h às 20h; em 3 de 
março, das 8h às 14h; e 4 
de março, das 8h às 12h.

BANCÁRIOS SE UNEM CONTRA ATAQUE
AOS DIREITOS E APROVAM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
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Fortalecer o Sindicato é for-
talecer cada trabalhador. Não 
há bondade dos banqueiros. 
Cada conquista é resultado 
da luta, greves e mobilização, 
durante toda a nossa história. 

Somos uma das únicas 
categorias com uma Con-
venção Coletiva de Trabalho 
(CCT) nacional e precisa-
mos nos unir cada vez mais 
para manter nossos direitos, 
como PLR, vales refeição e 
alimentação, 13ª cesta, licen-
ças maternidade e paternida-
de ampliadas, entre outros, e 
na luta por novas conquistas.

Fizemos uma assembleia 
transparente, com ampla 
divulgação, e aprovamos 
plenamente a contribuição 
sindical, a partir de debate e 
votação.   

Estamos em um período 
de golpe e retirada de direi-
tos. Recebemos inúmeras 
denúncias e toda a categoria 
sabe hoje que a rescisão de 
contrato de trabalho sem o 
Sindicato fragiliza o empre-
gado.  Não aceite e denuncie!

Precisamos da força de 
cada um de vocês! Sindica-
lize-se, mantenha-se infor-
mado e tenha a consciên-
cia que somente a 
nossa união po-
derá barrar esse 
retrocesso.

Ivone Silva
Presidenta do 

Sindicato

AO LEITOR

Defenda seus 
direitos! 

www.spbancarios.com.br
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O Sindicato apoia a Chapa 
do Participante na eleição da 
Funcef, que ocorre entre 2 e 4 
de abril. A chapa é composta 
por diversos segmentos de em-
pregados, que reúnem forças 
para restituir poder de voz e 
voto aos ativos e aposentados.

“Os trabalhadores estão 
mobilizados e apoiamos a 
Chapa do Participante para 
manter nossa representação 
forte, comprometida e orga-
nizada”, diz a presidenta do 
Sindicato, Ivone Silva.

A proposta da Chapa do 
Participante é trabalhar de 
forma independente, refor-
çando a capacidade de luta 

pela manutenção e ampliação 
de direitos. Questiona, entre 
outros pontos da atual ges-
tão, a falta de transparência, a 
votação com a patrocinadora 
(Caixa) ignorando o conten-
cioso e a diminuição da meta 
atuarial e seu impacto sobre 
os planos.

A Chapa do Participante: 
Diretoria Executiva: Fabiana 
Cristina Meneguele Matheus 
(SP), Emanuel Souza de Jesus 

(BA) e Álvaro Augusto Hale 
(DF); Conselho Deliberativo: 
Selim Antônio de Salles Oli-
veira (MG), Valter San Martin 
Ribeiro (SP), Alana Cristina 
Gomes da Silva (SC, Suplen-
te) e Celeste Cássia da Fonseca 
(DF, Suplente);Conselho Fis-
cal: Carlos Augusto da Silva 
(SP) e Túlio Roberto Noguei-
ra Menezes (CE, Suplente).

Para votar, participantes 
devem acessar, nos dias da 

eleição, o autoatendimento 
da Funcef (www.funcef.com.
br) ou o aplicativo da Fun-
dação. 
+ bit.ly/EleicaoFuncef  

O Banco do Brasil promoveu, 
no final de fevereiro, a transfe-
rência compulsória de mais de 
50 escriturários dos seus locais 
de trabalho em São Paulo, que 
sequer foram informados sobre 
as agências para as quais seriam 
deslocados. 

“A medida arbitrária enfa-
tiza a forma como o banco 
passará a atuar no mercado, 
prejudicando funcionários, 
população e retirando a ca-
pacidade de alavancagem dos 
negócios”, critica  a dirigente 
sindical Adriana Ferreira. 

O balanço do BB, com lu-
cro de R$ 11 bi em 2017, 
indica redução de mais de  
R$ 2 bi na folha de pagamento 
e de quase 700 agências – im-
pactos vivenciados diariamente 
pelos bancários e clientes nas 
agências. 

“Não adianta retirar funcio-
nários de unidades que sequer 
possuem quadros completos. É 
uma medida paliativa que não 
soluciona” critica a dirigente.

Procurada pelo Sindicato, a 
Super SP informou que os ban-
cários que se sentiram prejudica-

dos com o novo local de traba-
lho podem procurar a unidade 
para buscar uma solução mais 
adequada. E os que não tiverem 
o caso solucionado de forma 
satisfatória  devem denunciar 
ao Sindicato no canal Assuma 
o Controle (spbancarios.com.br/
denuncias) ou 97593-7749 e 
3188-5200. Sigilo absoluto.
+ bit.ly/BBMaisBancarios

Funcef: vote na Chapa do Participante! 

Eliminação de postos de 
trabalho impulsiona lucro

Chapa apoiada pelo 
Sindicato tem força 
para restituir poder de 
voz e voto aos ativos e 
aposentados 

Banco transfere escriturários de agências 
com poucos funcionários para outras com 
quase nenhum; resultado chegou a R$ 11 bi

CAIXA FEDERAL

BANCO DO BRASIL 

/spbancarios /spbancarios

Os bancários reúnem-se 
em assembleia na terça 6, 
às 19h, na Quadra (Rua 
Tabatinguera, 192, Sé) para 
eleger delegados e delegadas 
que participarão do 5º Con-
gresso da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf/
CUT). No encontro, entre 
6 e 8 de abril, trabalhadores 
de todo o Brasil debaterão 
estratégias de organização 
dos sindicatos diante das 
mudanças tecnologias e seus 
impactos sobre o trabalho, 
além de organizar a luta con-
tra os retrocessos e a ameaça 
aos direitos. Participe! 

Assembleia 
elege 
delegados

CONTRAF

CAIXA ABRE PDE

A Caixa abriu um novo plano 
de demissões, que agora se 
chama PDE (Plano de Desli-
gamento do Empregado). O 
prazo final para aderir é 5 de 
março e o limite para ade-
sões é de 2.964 empregados. 
“Mais um plano de demis-
sões vai agravar as já péssi-
mas condições de trabalho, 
precarizará o atendimento e 
reduzirá a função social da 
Caixa enquanto banco pú-
blico”, avalia o dirigente sin-
dical e empregado da Caixa 
Francisco Pugliesi.
Confira um Perguntas e Res-
postas sobre o PDE em bit.ly/
PerguntasRespostasPDE. 
Leia mais : bit.ly/PDECaixa
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Gerentes denunciam pressões abusivas das diretorias regionais
BRADESCO

quinta a terça-feira 1 a 6 de março de 2018

A rotina de trabalho dos gerentes do Bradesco está cada 
dia pior. O Sindicato tem recebido diversas denúncias de 
trabalhadores, de todas as regiões de São Paulo, de que não 
aguentam mais tanta pressão e assédio moral, o que é agra-
vado ainda mais pela política de gestão focada na intensa 
cobrança de metas pelas diretorias de regionais.

Além da pressão para o cumprimento semanal de metas 
de vendas de produtos (Evoluir) e uma quantidade enor-
me de ligações aos clientes; da exigência de, em média, 
duas visitas diárias; do encarteiramento e abertura de con-
tas, os gerentes do Bradesco são pressionados a extrapolar 

suas metas por conta do incentivo à concorrência dentro 
do banco.

“Todas as diretorias regionais querem ficar bem com a 
diretoria executiva. Então, pressionam além das metas e 
isso se reflete nas gerências regionais e agências. Sabemos 
de diretorias que estão exigindo 130% em todos os indi-
cadores. É uma situação generalizada no Bradesco”, relata 
o diretor do Sindicato Alexandre Bertazzo. “Cobramos do 
banco que reveja essa política. Não podemos admitir esse 
tratamento aos funcionários, responsáveis pelos ótimos re-
sultados do Bradesco.” Leia mais: bit.ly/PressaoBra 

A 6ª Turma do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 2ª Região 
(TRT-2), em São Paulo, conde-
nou o Itaú a pagar R$ 500 mil 
de indenização à família de um 
gerente usado como “escudo 
humano” durante assaltos à 
agência onde trabalhava. Os ju-
ízes entenderam que o funcio-
nário do banco exercia atividade 
de risco. Desde 2003, segundo 
atestados médicos anexados ao 
processo, o trabalhador sofria 
com distúrbios. 

“De acordo com uma teste-
munha, o empregado sofreu 
cerca de quatro assaltos durante 
o contrato de trabalho, tendo 
sido utilizado como escudo hu-

mano e o Itaú ‘não tomou ne-
nhuma medida’ nem ofereceu 
‘nenhum tipo de apoio após 
o assalto’”, informa o TRT-2. 
“Em razão da violência sofri-
da, o gerente foi acometido por 
síndrome do pânico, depressão 
e alcoolismo.”

O gerente alegou, no proces-
so, que também desenvolveu 
lesões nos músculos, nervos e 
tendões, devido a movimentos 
repetitivos no trabalho. Reque-
reu perícia, mas morreu antes 
que o exame fosse agendado.

Na primeira instância (71ª 
Vara do Trabalho), o juiz con-
siderou que apenas uma pe-

rícia “poderia eventualmente 
demonstrar a existência de ne-
xo de causalidade (ainda que 
indireto)”  entre as doenças e 
as funções exercidas. A família 
recorreu à segunda instância, 
o TRT, que entendeu: o ban-

cário foi vítima de violência e 
o Itaú se omitiu quanto a um 
apoio pós-trauma. E fixaram 
indenização de R$ 350 mil a 
título de dano moral e R$ 150 
mil referentes a salários e ou-
tros direitos.

Bancário ‘escudo’, banco condenado
Família deve receber R$ 500 mil; juízes 
entenderam que trabalhador, morto antes 
de realizar perícia, exercia atividade de risco

ITAÚ

Os funcionários do San-
tander lotados na Torre ele-
gerão, entre os dias 13 e 15 
de março, os novos compo-
nentes da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes 
(Cipa). O Sindicato apoia 
dois candidatos que, caso se 
elejam, farão a defesa dos in-
teresses dos bancários no lo-

cal de trabalho.
O primeiro é Agnes de Al-

meida, atual cipeiro, funcio-
nário da área de Finanças. 
Banespiano, ele já acumula 
30 anos de grupo. Além de-
le, o Sindicato também apoia 
Marco Villas Boas, originário 
do Banco Real. O bancário já 
teve experiência como cipeiro 

em anos anteriores e também 
é comprometido com a causa 
dos trabalhadores.

A Cipa da Torre é composta 
por seis integrantes titulares, 
além de cinco suplentes. A 
comissão é um instrumento 
para combater, em parceria 
com o Sindicato, as más con-
dições de trabalho. Por isso, é 

fundamental votar em candi-
datos de fato comprometidos 
com a luta dos bancários.

As inscrições para os candi-

datos começaram em 21 de 
fevereiro e vão até 7 de mar-
ço. A apuração dos resultados 
será no dia 16. 

Eleição da Cipa Torre de 13 a 15 de março
Conheça os candidatos apoiados pelo Sindicato, comprometidos em 
defender os interesses e as necessidades dos trabalhadores

SANTANDER

PLR FINALMENTE CREDITADA NA QUINTA-FEIRA 

O Itaú informou que pagaria a PLR em 1º de março. O banco, com 
o maior lucro da sua história registrado em 2017, anunciou que o 
valor será pago pelo teto, equivalente a 2,2 salários, limitado a R$ 
26.478,55, descontada a primeira parcela, creditada em setembro.  
Os bancários também receberão, na mesma data, a parcela 
correspondente à PLR Adicional, de R$ 4.487,16.  A PCR, de  
R$ 2.535,87, já foi creditada em setembro.
Esses valores não terão compensação dos apurados nos pro-
gramas próprios.

MARCO ANTÔNIO

VILLAS BOAS
AGNES DE ALMEIDA 

QUEIROZ
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FUTSAL DOS BANCÁRIOS 
As inscrições para a XXV Co-
pa de Futsal dos Bancários 
2018 vão até sexta 2, ou 
até o limite de 20 equipes. 
O campeonato será disputa-
do na Quadra do Sindicato (Rua 
Tabatinguera, 192, Sé) e os jogos serão reali-
zados entre 17 de março e 19 de maio. As so-
licitações da ficha de inscrição e do pré-regu-
lamento podem ser feitas pelo edsonpiva@
spbancarios.com.br ou (11) 3188-5338, com 
Edson Piva. (bit.ly/CopadeFutsaldosBancarios)

PATERNIDADE RESPONSÁVEL 
Estão abertas as inscrições para mais uma 
turma do Curso Paternidade Responsável, 
do Sindicato. São quatro aulas, de segunda à 
quinta, das 19h às 22h, a partir de 19 de mar-
ço, obrigatórias para os pais que quiserem 
solicitar a licença ampliada, de 20 dias. Ban-
cários sindicalizados estão isentos da taxa; 
os demais pagam R$ 100. Mais informações: 
(11) 3188-5200 ou 99828-3809 (WhatsApp). 

          PROGRAME-SE

          PREVISÃO DO TEMPO

19ºC
31ºC

19ºC
21ºC

21ºC
29ºC

20ºC
30ºC

20ºC
30ºC

COOPERATIVA DE CRÉDITO

Assembleia da Bancredi no dia 12 
Contas da entidade referentes ao exercício de 2017 serão deliberadas pelos cooperados

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS 
BANCÁRIOS DE SÃO PAULO E 
MUNICÍPIOS LIMÍTROFES – BANCREDI
PARECER DO CONSELHO FISCAL 
DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 
31/12/2017
O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito 
dos Bancários de São Paulo e Municípios Limí-
trofes, no cumprimento às atribuições legais e 
estatutárias, determinadas pelos artigos 55 e 56 
do Estatuto Social, analisaram as peças constan-
tes das demonstrações contábeis de que trata do 
Balanço Patrimonial e as Demonstrações de So-
bras e Perdas correspondentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2017 e, considerando as 
informações e esclarecimentos prestados pelos 
diretores, e auditoria externa, é de parecer que 
as mencionadas demonstrações contábeis refle-
tem com propriedade a situação patrimonial e 
financeira da entidade em 31/12/2017 assim 
DELIBERA:
1 – Aprovar o balanço Patrimonial e Demons-
trações de Sobras e Perdas de 31 de dezembro 
de 2017.
2 – Submetê-los à aprovação da Assembléia Ge-
ral Ordinária, convocada para este fim em 12 
de março de 2018, para a sua aprovação, con-
forme estabelece o parágrafo único do artigo 28 
do Estatuto.

São Paulo, 31 de janeiro de 2018
Camilo Fernandes dos Santos 

Carlos Miguel Barreto Damarindo
Sandra Regina Vieira da Silva

EDITAL REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMEN-
TOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, com registro no 6º Ofício 
de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Capital sob o nº 20.309, 
CNPJ/MF nº 61.651.675/0001-95, sediado na Rua São Bento, nº 
413, Centro, São Paulo/SP, por sua presidenta, avisa e comunica to-
das as instituições financeiras públicas e privadas, que mantenham 
empregados representados por esta entidade sindical que, conforme 
decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 
27 de Fevereiro de 2018, os empregados abrangidos e representados 
por este Sindicato, sócios e não sócios, autorizaram expressamente o 
desconto da contribuição sindical referente ao ano de 2018, cabendo 
às instituições financeiras o desconto e devido repasse de tal valor no 
prazo e forma da lei.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018
Ivone Maria da Silva

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃ0 DE ASSEMBLEIA  
GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMEN-
TOS 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 seus associados, emprega-
dos em empresas do ramo financeiro, dos municípios de São Paulo, 
Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu das Ar-
tes, 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 Ex-
traordinária, que será realizada dia 6 de março de 2018, em primeira 
convocação às 19h e em segunda convocação às 19h30, no Centro 
Sindical dos Bancários, localizado na Rua Tabatinguera, nº 192, Sé, 
São Paulo/SP, para discussão e aprovação da seguinte ordem do dia:
· Eleição de Delegados para o 5º Congresso da CONTRAF/CUT.

São Paulo, 1º de março de 2018
Ivone Maria da Silva

Presidenta

A Cooperativa de Crédito dos 
Bancários (Bancredi) foi criada 
para auxiliar os trabalhadores a 
administrar suas contas. Para 
isso, oferece empréstimos a ju-
ros inferiores aos cobrados no 
mercado e remunera melhor os 
investimentos. 

As contas da entidade, de 
2017, serão votadas pelos coo-
perados em assembleia no dia 
12 de março, às 16h, no Au-
ditório Azul do Sindicato (Rua 
São Bento, 413, Centro), con-
forme edital publicado na edi-
ção 6.133 da Folha Bancária.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro 
de 2017 e 30 de junho 2017

(Valores expressos em Reais) 

A T I V O 31/12/2017 30/06/2017

Ativo Circulante e 
Realizável a Longo Prazo 9.135.656,84 9.048.246,80 
Disponibilidades 97.078,58 89.279,12
Títulos e Valores Mobiliários 3.417.827,40 3.321.508,33
Operações de Crédito 6.121.791,76 6.038.059,15 
(-) Provisão Empréstimos e Títulos (599.400,17) (522.796,24) 
Outros Créditos 98.359,27 122.196,44
Outros Valores e Bens 0,00 0,00

Permanente 31.847,31 21.366,01 
Investimentos 20.000,00 20.000,00 
Imobilizado em Uso 210.692,27 197.695,18 
(-) Depreciação (198.844,96) (196.329,17) 
Diferido 145.787,40 145.787,40 
(-) Amortização (145.787,40) (145.787,40) 

Compensação 8.198.285,22 7.053.524,61 

TOTAL DO ATIVO 9.167.504,15 9.069.612,81 

Flávio Monteiro Moraes - Diretor Presidente 
Washington Batista Farias - Diretor Financeiro 
Raquel Kacelnikas - Diretora Secretária Geral 

Júlio César Garcia de Andrade - Contador - CRC SP-219946/O-2 

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro 
de 2017 e 30 de junho 2017

(Valores expressos em Reais) 

P A S S I V O 31/12/2017 30/06/2017

Passivo Circulante 5.327.180,29 5.231.811,39 
Depósitos a Prazo 5.169.241,99 4.959.679,46 
Outras Obrigações 157.938,30 272.131,93 

Patrimônio Líquido 3.840.323,86 3.837.801,42 
Capital Social 3.808.100,81 3.804.924,98 
Reservas 14.658,22 0,00 
Sobras/Perdas Acumuladas 17.564,83 15.429,71
Ajustes de Exercício Anterior 0,00 0,00
Sobras/Perdas a Líquidas
do Exercício 118,10 17.446,73) 

Compensação 8.198.285,22 7.053.524,61 

TOTAL DO PASSIVO 9.164.504,15 9.069.612,81 

Flávio Monteiro Moraes - Diretor Presidente 
Washington Batista Farias - Diretor Financeiro 
Raquel Kacelnikas - Diretora Secretária Geral 

Júlio César Garcia de Andrade - Contador - CRC SP-219946/O-2 

Demonstrações de Sobras e Perdas dos Exercícios 
Findos em 31 de dezembro de 2017 e 

30 de junho de 2017
(Valores expressos em Reais) 

 31/12/2017 30/06/2017

Atos Cooperativos 

INGRESSOS OPERACIONAIS 
Rendas de Operações de Crédito 1.253.615,66 1.022.405,63
Rendas de Título de Renda Fixa 99.574,11 180.033,49 
Rendas de Recuperação Crédito 182.974,71 75.015,20
Rendas de Cobrança 11.296,17 14.180,95
 1.547.460,65 1.291.635,27

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 
Reversão de 
Provisões Operacionais 11.328,06 39.295,86
Multas por Atraso 55.574,34 117.867,85 
 66.902,40 157.163,71

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 
Receitas não Operacionais 0,00 0,00 
 0,00 0,00

DISPÊNDIOS OPERACIONAIS 
Despesa de Captação (207.451,96) (225.753,80))
Despesa de 
Contribuição FGCOOP (3.801,12) (3.655,98) 
Despesas Administrativas (1.207.352,08) (1.028.946,57) 

Provisões e Ajustes Operação Crédito: 
Amortização e Depreciação (2.515,79) (1.874,02) 
Despesas Juros do Capital (105.192,01) (117.756,39) 
Provisão para Operação 
de Crédito (87.931,99) (53.365,49) 

 (1.614.244,95) (1.431.352,25) 
SOBRA OU PERDAS 
LÍQUIDA DO EXERCÍCIO 118,10 17.446,73

Destinação legal das Sobras 

Destinação Resultado 
Operacional 118,10 17.446,73
Ajuste de Exercício Anterior 0,00 0,00
Reserva Legal 14.658,22 0,00
Sobras Acumuladas 17.446,73 15.429,71
Sobras/Perdas a Disposição 
da (AGO) 17.564,83 32.876,44 
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