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Bancários elegerão Comissão Eleitoral

Trabalhadores mandam recado:

Sindicalizados elegem nesta quin-
ta-feira 16, a partir das 19h, na 
Quadra (Rua Tabatinguera, 192, 
Sé), representantes que conduzirão o 
processo que definirá a diretoria do 

Sindicato para a gestão 
2017/2020.

Segundo o es-
tatuto da enti-

dade, essa 
comis-

s ã o 

deverá ser integrada por no mínimo 
três e no máximo cinco bancários, 
que não poderão concorrer por ne-
nhuma das chapas que vierem a se 
inscrever para a disputa do pleito. 
Posteriormente, cada chapa inscrita 
poderá indicar um representante para 
também integrar esse grupo.

Sendo que o edital de convocação 
da assembleia foi publicada na Folha 
Bancária nº 6.058 dos dias 9, 10 e 
13 de março, e no jornal Agora São 

Paulo de 9 de março.
“Temos de fortalecer o Sindicato 

para ampliar a luta por melhores 
condições de trabalho e por uma 
sociedade mais justa e igualitária. 
E o processo eleitoral é que dá esse 
respaldo aos dirigentes. Por isso é es-
sencial que todos os associados parti-
cipem da assembleia que definirá os 
integrantes da comissão,  que terá a 
missão de conduzir processo tão im-
portante para a categoria bancária”, 

convoca a presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira. 

Credenciamento
Somente sindicaliza-
dos podem participar 
da assembleia e é ne-
cessário se credenciar 
no local. Para isso, o 
sócio deve ter em mãos 
documento de identifi-
cação (com foto) e car-
teirinha do Sindicato ou holerite.

Bancários, metalúrgicos, professores, estu-
dantes e integrantes de diversos movimen-

tos sociais tomaram a Avenida Paulista em ato 
que encerrou o Dia Nacional de Paralisações, 
ocorrido na quarta-feira 15. 

O movimento convocado pela CUT em 
resposta à proposta de reforma da Previdência 
de Michel Temer que praticamente acaba com 
a aposentadoria dos trabalhadores da cidade e 
do campo, ganhou adesão em todas as regiões 
do país. O objetivo é também pressionar os 
deputados federais que compõem a base do 
governo (veja relação na página 4) para que 
não aprovem projetos que prejudiquem os 
trabalhadores.  

Os bancários da base do Sindicato – São 
Paulo, Osasco e região – aderiram ao movi-
mento de resistência paralisando as atividades 
em agências e complexos administrativos (veja 
nas páginas centrais).

Leia mais no www.spbancarios.com.br. 

nenhum direito a menos
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categoria vai à luta contra fim

bancários dizem não à proposta de temer

das aposentadorias
Bancários de São Paulo, Osasco e região 

aderiram ao Dia Nacional de Paralisações 

contra a reforma da Previdência fechando 

agências e centros administrativos

bradesco santa cecília Os bancários do Bradesco apro-
veitaram o Dia Nacional de Para-
lizações para denunciar também 
o alto número de demissões no 
banco. Mesmo com lucro superior 
a R$ 17 bilhões em 2016, nos últi-
mos três meses do ano passado o 
Bradesco fechou 1.129 postos de 
trabalho. Somente em São Paulo, 
Osasco e região, entre dezembro 
e janeiro, 533 trabalhadores fo-
ram demitidos.

leste paulista

Dirigentes Érica e Neiva convocam os trabalhadores

Ivone Silva, secretária-geral do Sindicato, no CAT do Itaú

Presidenta do Sindicato, Juvandia Moreira,
no CA Brigadeiro do Itaú

Ninguém entrou no CAT do Itaú

osasco

faria lima

centro velho

santana

verbo divino

É preciso pressionar o 
Governo, combater estes 
retrocessos que querem 
nos impor. A reforma da 
Previdência é uma pro-
posta terrível, e princi-
palmente falaciosa, por-
que não existe déficit. 
Ela é uma proposta para 
acabar com a Previdên-
cia. Mais uma tentativa 
de acabar com a seguri-
dade social

Funcionário do BB

Bancária do Itaú

Empregada da Caixa

Trabalhadora
do Bradesco

Funcionária
do Santander

Já tenho 23 anos 
de contribuição e 
faltaria apenas sete 
anos pra eu me 
aposentar. Mas e se 
o banco me demi-
tir nesse período? 
Nenhuma empresa 
contrata trabalha-
dor com mais de 
50 anos

Não é justo que uma 
pessoa que começou a 
trabalhar com 15 anos, 
como eu, só possa se 
aposentar com 65. 
Mesma idade de quem 
começou a trabalhar 
só depois da faculda-
de, com mais de 20

O governo vai aproveitar esse 
momento, que foi desfavorável 
para os trabalhadores inclusive 
nas urnas, para fazer o mal de uma 
vez. Tudo que temos direito, até 
mesmo a CLT, está sendo atacado

Não é justo igualar 
a idade. Prejudicam 
mulheres que traba-
lham fora e em casa. 
Isso não é igualdade

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPRE-
GADOS EM ESTABELECIMEN-
TOS BANCÁRIOS DE SÃO PAU-
LO,  inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
61.651.675/0001-95, com registro 
sindical no MTE sob nº. L002P051, 
por sua presidenta, convoca os bancários 
substituídos pelo Sindicato, referente 
ao Processo Trabalhista nº. 0218300-
90.1998.5.02.0074, movido em face 
do BANCO ITAÚ S/A (antigo Banerj), 
que tramita perante a 74ª Vara do Tra-
balho de São Paulo, 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 22 de março de 2017, em pri-
meira convocação às 17h, e, em segunda 
convocação às 17h30, no Auditório Azul, 
localizado na sede do Sindicato, com en-
dereço à Rua São Bento, nº 413, Centro, 
São Paulo, para discussão e deliberação da 
seguinte ordem do dia:
Informações sobre o andamento pro-
cessual e deliberações quanto às con-
dições de pagamento na ação coletiva 
promovida pelo Sindicato em face do 
BANCO ITAÚ S/A (antigo Banerj), 
que tramita perante a 74ª Vara do Tra-
balho de São Paulo, sob o nº 0218300-
90.1998.5.02.0074, que tem como ob-
jeto o pagamento dos valores referentes a 
reajuste e diferenças salariais;
Autorização à diretoria do Sindicato para 
efetuar desconto para pagamento de ho-
norários periciais, bem como, de despesas 
administrativas.

São Paulo, 16 de março de 2017
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA CUMULATIVAS 
O presidente da Cooperativa de Crédito 
dos Bancários de São Paulo e Municípios 
Limítrofes – BANCREDI - convoca seus 
associados para se reunirem em AGO 
e AGE, a realizar-se à Rua São Bento, 
413 – Auditório Azul, nesta cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 
30 de março de 2017, obedecendo aos 
seguintes horários e “quórum” para sua 
instalação, sempre no mesmo local, em 
cumprimento ao que determina seu Esta-
tuto Social: 1) em primeira convocação às 
16h com a presença de 2/3 do número de 
associados; 2) em segunda convocação às 
17h com a presença de metade mais um 
do número total de associados; 3) em ter-
ceira convocação às 18h com a presença 
mínimo de 10 (dez) associados, para que 
deliberem sobre a seguinte ordem do dia 
– AGO: a) leitura para discussão e julga-
mento do relatório da diretoria; aprecia-
ção da prestação de contas da Adminis-
tração, incluindo, balanço, demonstração 
de sobres e perdas, parecer do Conselho 
Fiscal e Auditoria; b) destinação das so-
bres e perdas apuradas – AGE: 1) Eleição 
do Conselho Fiscal. 

São Paulo 16 de março de 2017
Flávio Monteiro Moraes – Presidente

Washington Batista Farias – Tesoureiro
Raquel Kacelnikas – Secretária

Complexo Verbo Divino
do BB parou

Ernesto Izumi, diretor
executivo do Sindicato

Parou geral no CA Brigadeiro do Itaú

Ato dos trabalhadores no Centro

Gilberto e Danilo consolidam paralisação

Alexandre, diretor do Sindicato

“Pedágio” alerta sobre risco Carlos Garcia, dirigente sindical

Carlos Damarindo, diretor executivo do Sindicato

Dirigentes Valter, Sérgio e Dionísio na Caixa



deputados da base 
de apoio do temer

Pressione esses parlamentares para não aprovarem a PEC 287, que vai acabar com sua 
aposentadoria, a reforma trabalhista do governo que vai acabar com seus direitos (PL 6787) e 

o PL da terceirização (PL 4302 e PLC 30).

Mande seu protesto para os emails dos deputados acessando: bit.ly/DepSP

Paulo Pereira da 
Silva (Solid.)

Eli Correa Filho 
(DEM)

Jefferson Campos 
(PSD)

Marcio Alvino
(PR)

Ricardo Izar
(PP)

Alexandre Leite 
(DEM)

Evandro Gussi
(PV)

Jorge Tadeu
Mudalen (DEM)

Miguel Haddad 
(PSDB)

Ricardo Tripoli 
(PSDB)

Celso Russomano 
(PRB)

Baleia Rossi
(PMDB)

Fausto Pinato
(PP)

João Paulo Papa 
(PSDB)

Miguel Lombardi 
(PR)

Dr. Sinval Malheiros 
(PTN)

Marcelo Aguiar 
(DEM)

Beto Mansur
(PRB)

Flavinho
(PSB)

Keiko Ota
(PSB)

Milton Monti
(PR)

Carlos Sampaio
(PSDB)

Eduardo Bolsonaro 
(PSC)

Paulo Freire (PR)

Bruna Furlan 
(PSDB)

Gilberto Nascimento
(PSC)

Lobbe Neto
(PSDB)

Missionário José 
Olimpio (DEM)

Silvio Torres
(PSDB)

Pollyana Gama
(PPS)

Adérmis Marini 
(PSDB)

Goulart
(PSD)

Luiz Lauro Filho 
(PSB)

Nelson Marquezelli 
(PTB)

Vínicius Carvalho 
(PRB)

Pr. Marco Feliciano 
(PSC)

Capitão Augusto 
(PR)

Antonio Bulhões 
(PRB)

Guilherme Mussi 
(PP)

Antonio CArlos 
Mendes Thame (PV)

Major Olimpio 
(Solid.)

Arnaldo Faria de Sá 
(PTB) 

Alex Manente
(PRB)

Vitor Lippi
(PSDB)

Roberto Alves
(PRB)

Eduardo Cury 
(PSDB)

Herculano Passos 
(PSD)

Marcelo Squassoni 
(PRB)

Renata Abreu
(PTN)

Paulo Maluf
(PP)

Walter Ihoshi
(PSD)

Roberto de Lucena
(PV)

Izaque Silva
(PSDB)

Sérgio Reis
(PRB)

Mara Gabrilli
(PSDB)

Tiririca
(PR) 

Vanderlei Macris
(PSDB) 


