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Mobilização na quarta-feira 24 reforça luta que toma as ruas de todo o país pela saída de Temer, 
eleições gerais e diretas, contra o desmonte dos bancos públicos e pelo fim das reformas

H á um ano a democracia do Brasil sofre 
ataques e os brasileiros querem o país de 
volta, forte, com inclusão social, desenvol-

vimento econômico, criação de empregos. Para 
isso, é fundamental a saída de Michel Temer da 
Presidência da República, o que os trabalhado-
res cobrarão nesta quarta 24, em Brasília. 

“Após as gravações de conversas com Joesley 
Batista, da JBS, a permanência de Temer está 
sangrando o país, já maltratado pela crise eco-
nômica e institucional que se agrava a cada dia”, 
afirma a presidenta do Sindicato, Juvandia Mo-
reira. “Temer deveria renunciar, mas como se 
recusa, os movimentos social e sindical estão nas 
ruas cobrando que saia. O Brasil precisa de elei-
ções diretas gerais, urgente. O Sindicato defen-
de também a realização imediata de eleições pa-
ra definir a Presidência da República, a Câmara 
de Deputados e o Senado Federal”, completa, 
ao destacar que o Congresso Nacional tem di-
versos parlamentares envolvidos em denúncias 
e interesses que contrariam as necessidades do 
povo brasileiro. 

Dilma Rousseff foi retirada da Presidência da 
República por não compactuar com a agenda 
de Temer e dos partidos da sua base aliada para 
acabar com a previdência, a saúde e a educa-
ção públicas, e retirar direitos dos trabalhadores. 

“Estão atendendo a interesses de grupos como 
bancos e grandes empresas, que ganhariam mui-
to com todo esse desmonte e inclusive sugeriram 
emendas nas reformas. Um jogo pesado no qual 
muito dinheiro público está sendo comprometi-
do a favor dessas mudanças”, ressalta. “Por isso, 
a saída de Temer deve significar também a que-
da de toda a equipe e dessa agenda de retirada 
de direitos e prejuízo ao Brasil. Não podemos 
ser um país para poucos. Somos mais de 200 
milhões e o governo precisa ser para todos.”

Pesquisa realizada pela consultoria Ipsos, no 
mês de abril, mostra que apenas 4% conside-
ravam o governo Temer ótimo ou bom. “Esse 
governo é ilegítimo, não foi eleito, não apre-
sentou esse programa de governo que nenhum 
brasileiro aprovaria. Não tinha direito de alterar 
normas da Constituição que mudam a forma 
de funcionamento da sociedade brasileira, do 
mundo do trabalho. Agora estão comprovados 
os vários interesses por trás de todas essas ‘refor-
mas’, que na realidade significam o desmonte de 
direitos e de instituições públicas atendendo a 
interesses de setores privilegiados contra a gran-
de maioria do povo brasileiro. E isso não vamos 
aceitar”, completa Juvandia. 

União pelo Brasil – No dia 24, a Marcha da 

Classe Trabalhadora vai tomar a capital federal. 
O #OcupaBrasília continua de pé, mais forte 
do que nunca. A marcha está sendo organizada 
pela Central Única dos Trabalhadores e demais 
centrais sindicais.

O presidente da CUT, Vagner Freitas, refor-
çou – durante ato na Paulista que reuniu mais 
de 20 mil pessoas, no chuvoso domingo 21 
– que os movimentos não aceitarão 'gambiarras' 
ou qualquer coisa que não seja a saída de Temer 
e eleições diretas. 

“Vamos ocupar Brasília e não nos venham 
com propostas golpistas. Eles querem entre-
gar o pacote das reformas, nós queremos uma 
Constituinte. O povo não pode ser relegado ao 
segundo plano.  O povo tem direito de votar e 
não vamos aceitar que nossos direitos sejam re-
tirados”, disse, ao lembrar do debate conduzido 
pela imprensa comercial em torno de eleições 
indiretas, que teriam como principal objetivo 
manter as reformas e a retirada de direitos dos 
trabalhadores.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil 
(Conic) também já se posicionaram oficialmen-
te pela saída de Temer.

Acompanhe a cobertura completa do ato em 
Brasília pelo www.spbancarios.com.br. 

#OcupaBrasília
#foraTemer
#diretasjá
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AO LEITOR

Neste momento de crise 
no país vemos a importância 
de uma reforma política que 
altere o modelo de financia-
mento  das  campanhas  elei-
torais.

Nas eleições anteriores, 
as  grandes empresas finan-
ciadoras escolhiam os candi-
datos que mais lhe interessa-
vam e investiam milhões de 
reais para a eleição de seus 
representantes.

O dinheiro da JBS, por 
exemplo, ajudou a eleger 
um em cada três dos inte-
grantes da Câmara dos De-
putados e do Senado. O gru-
po foi o principal financiador 
privado de candidatos na 
eleição de 2014. E como es-
ses políticos vão votar contra 
os interesses de seus finan-
ciadores?

Estão em debate mu-
danças na forma de finan-
ciamento das campanhas 
eleitorais  para as próximas 
eleições. Precisamos discutir 
o financiamento público, por 
meio do qual o governo fe-
deral reservaria um fundo a 
ser distribuído aos partidos. 
É preciso também incluir li-
mites nas contribuições das 
pessoas físicas.  Não pode-
mos aceitar que milionários 
aliciem candidatos que sir-
vam como representantes 
de seus interesses.

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato

A necessária  
reforma política
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Em mandado de segurança 
impetrado pelo Sindicato, o juiz 
Ricardo Apostólico da Silva, do 
TRT da 2ª Região, deferiu limi-
nar que proíbe a Caixa de des-
contar a adesão dos empregados 
à greve geral contra as reformas 
da Previdência, trabalhista, ter-
ceirização e em defesa dos ban-
cos públicos, em 28 de abril.

Na liminar, o magistrado de-
termina que a Caixa não efetue 
desconto nos salários até nego-
ciação coletiva ou julgamento 
da ação civil pública impetrada 
pelo Sindicato. Apesar disso, o 
desconto foi feito pelo banco.

“Os empregados da Caixa de-
mostraram força e resistência ao 
fazer a greve geral e não vamos 

aceitar o desconto do dia para-
do. No dia 25 teremos negocia-
ção com o banco e vamos co-
brar a reversão desse desconto. 
Nossa pauta é: nenhum direito 
a menos e respeito ao direito 
constitucional à greve”, diz o 
coordenador da Comissão Exe-
cutiva dos Empregados (CEE), 
Dionísio Reis.

A reunião do dia 25 tratará 
ainda de problemas como des-
comissionamento de bancárias 
em licença-maternidade e ver-

ticalização/reestruturação no 
banco. 

"Voltaremos a reivindicar 
também contratações já. Mi-
lhares de empregados saíram 
por conta de programa de apo-
sentadoria voluntária e o ban-
co não contratou no lugar, o 
que sobrecarrega os que ficam 
e precariza ainda mais o aten-
dimento à população”, destaca 
Dionísio. “Todas essas medidas 
visam ao desmonte do banco”, 
reforça.

O governo Temer limitou o 
quadro permanente de funcio-
nários do Banco do Brasil em 
106.659 trabalhadores, sendo 
que esse número terá de baixar 
para 106.186 até dezembro de 
2018. A medida, publicada em 
portaria do Ministério do Pla-
nejamento, é uma forma de as-
segurar que o BB não reponha 
os 9.900 funcionários desliga-
dos através do PEAI (Programa 
Extraordinário de Aposentado-
ria Incentivada). 

Segundo o secretário de Co-
ordenação e Governança das 

Estatais do Ministério do Pla-
nejamento, Fernando Soares, 
“as estatais têm que melhorar 
seus resultados e aumentar sua 
eficiência. Para isso, o melhor 
caminho é atacar a folha de pa-
gamento”.

“A justificativa para limi-
tar o quadro é absurda. O 
caminho para aumentar a 
eficiência passa por condi-
ções de trabalho adequadas 
e  contratação de funcioná-
rios para reduzir a sobrecarga 
e melhorar o atendimento”, 
afirma o diretor do Sindicato 

João Fukunaga. “Essa medida 
é parte do desmonte promo-
vido pelo governo Temer no 
BB, que diminui o papel da 
instituição para o desenvol-
vimento do país como banco 
público, prejudicando bancá-
rios, população e o Brasil.” 
O dirigente ressalta uma in-

justiça: somente com o que 
arrecada com tarifas, o BB 
cobre em 115% suas despe-
sas com pessoal, relação que 
cresceu 13,5 pontos percen-
tuais entre março de 2016 e o 
mesmo mês deste ano.
Leia mais: bit.ly/TemerAta 

caBB 

Temer limita número de funcionários 
Portaria publicada pelo Planejamento reforça 
desmonte e congela quadro permanente do 
banco público em 106.659 trabalhadores

BANCO DO BRASIL

Liminar proíbe descontar dia 
de greve dos empregados
Apesar disso, banco 
descontou; Sindicato 
vai cobrar reversão em 
reunião no dia 25

CAIXA FEDERAL

/spbancarios /spbancarios

PARTICIPE DA LUTA!

Bancários sindicalizados do BB têm até 
31 de maio para inscrever sua candida-
tura a delegado sindical. A eleição será 
de 1º a 14 de junho, e o mandato será 
de 1º de julho de 2017 a 31 de junho de 
2018. Os delegados são os representan-
tes dos funcionários nos locais de traba-
lho e fazem a ponte entre o Sindicato e 
sua base. Saiba mais: bit.ly/DelSindicalBB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGA-
DOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, 
com registro no 6º Ofício de Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas desta capital 
sob nº 20.039, com registro sindical 
no MTE sob nº L002P051, inscrito 
no CNPJ/MF nº 61.651.675/0001-
95, por sua presidenta, convoca todos 
os empregados da CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL, 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 Jesus, 
Santana do Parnaíba, São Lourenço 
da Serra, Taboão da Serra e Vargem 
Grande Paulista, para Assembleia Ge-
ral Extraordinária, que será realizada 
no dia 31 de maio de 2017, em pri-
meira convocação às 19h e em segun-
da convocação às 19h30, no Auditório 
Azul, na sede do Sindicato, à Rua São 
Bento, nº 413, Centro/SP, para dis-
cussão e aprovação da seguinte ordem 
do dia:
* Eleição de delegados (titulares e su-
plentes) para o Congresso Estadual 
dos Empregados da Caixa Econômica 
Federal, que será realizado no dia 10 
de junho de 2017, ocasião em que 
serão eleitos os delegados para o 33º 
Conecef – Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa Econômica Fe-
deral, que acontecerá nos dias 30 de 
junho, 1º e 2 de julho de 2017, para 
discussão, elaboração e deliberação so-
bre estratégias de luta específicas dos 
Empregados da Caixa Econômica Fe-
deral para 2017-2018.

São Paulo, 23 de maio de 2017
Juvandia Moreira Leite

Presidenta
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Após pressão do Sindicato, o Itaú informou que não des-
contará o dia de salário  dos bancários do ITM que não 
conseguiram chegar ao local de trabalho no dia 29 de abril.

O centro administrativo concentra cerca de 3 mil tra-
balhadores. Muitos procuraram o Sindicato para garantir 
que o dia 29 não fosse descontado, já que a falta não foi 
intencional. Naquele data, uma forte chuva na região da 
Vila Leopoldina, onde fica o ITM, impediu o acesso às 

proximidades e ao prédio do banco.
Rodrigo Pires, dirigente sindical e funcionário do Itaú, 

reforça:  "caso a situação se repita, os bancários que não 
conseguirem chegar ao local de trabalho por motivos 
alheios à sua vontade e tiverem o dia descontado, devem 
procurar o Sindicato para informar a 
situação".

As denúncias podem ser feitas 
por intermédio dos dirigentes, pe-
la Central de Atendimento (3188-
5200) ou pelo WhatsApp da enti-
dade (97593-7749). 

Mesmo com lucro de  R$ 
2,280 bi no 1º trimestre, o 
Santander segue demitindo, o 
que afeta também bancários 
que permanecem no banco, 
cada vez mais sobrecarregados. 

Esse modelo perverso de ges-
tão está no centro administra-
tivo Casa 3. Apenas no dia 22 
foram demitidos 23 bancários 
da Isban. Segundo o dirigente 
Cássio Murakami, a justifica-
tiva do Santander é a sua in-
tenção de reestruturar a subsi-
diária, incorporando-a às áreas 

internas do banco. 
O mesmo acontece na Torre. 

Segundo o também dirigente 
Welington Prado, na  quinta 
18 onze trabalhadores foram 
dispensados no SAT (Serviços 
Administrativos e Técnicos). 
Em reunião, na segunda 22, o 
banco justificou os cortes pela 
necessidade de ajustes e  rees-
truturações. Porém, a repre-
sentação dos bancários conse-
guiu  o  compromisso de  que 
não acontecerão  mais demis-
sões injustificadas na área.  

A diretora do Sindicato e co-
ordenadora da COE/Santan-
der Maria Rosani, enfatiza: ao 
invés de demitir, o banco deve 
realocar trabalhadores em áreas 
carentes de funcionários, como 
é feito na matriz espanhola. 

“O Santander tem no Brasil 
seu maior lucro e só com tarifas 
cobre 123% das despesas com 
pessoal. Deveria ter responsa-
bilidade social. Além disso, há 
cláusula na Convenção Cole-
tiva de Trabalho (CCT) que 
trata de requalificação e realo-

cação, justamente para evitar 
demissões”, conclui Rosani. 

Demissões e sobrecarga!  
Cortes injustificados diante do lucro trazem excesso de trabalho e 
adoecimento; Sindicato cobra requalificação e realocação

SANTANDER

O Sindicato cobrou que o 
Bradesco cumpra a Conven-
ção Coletiva de Trabalho dos 
bancários e estabeleça o centro 
de realocação profissional para 
dar uma solução para os traba-
lhadores desligados do banco.

Em reunião na quinta-feira 
18, a presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira, lembrou 
que muitos trabalhadores 

do Droc (Departamento de 
Relações Operacionais com 
o Cliente) do Casp, na Vila 
Leopoldina, têm sido demiti-
dos. “O centro de realocação é 
uma conquista da Campanha 
Nacional Unificada 2016 e 
uma ferramenta importantís-
sima neste momento. Ao in-
vés de demitir, esperamos que 
o Bradesco realoque os traba-

lhadores em dependências do 
banco onde sobra trabalho e 
falta gente”, disse Juvandia. O 
banco responderá nos próxi-
mos dias.

Também foi reafirmado 
compromisso firmado pelo 

Bradesco, em outubro, de que 
não haverá transferência de 

trabalhadores do Câmbio para 
a Vila Leopoldina.

O Sindicato também co-
brou mais segurança para os 
bancários do Casp, onde rou-
bos de carros e assaltos são fre-
quentes. O Bradesco ficou de 
verificar.

Outro compromisso assu-
mido: reavaliar a situação de 
um funcionário da Cidade 
de Deus demitido neste mês 
mesmo estando em estabili-
dade pré-aposentadoria e com 
sérios problemas de saúde. 

Sindicato cobra solução para Droc
Dirigentes reivindicaram do banco 
implantação do centro de realocação e 
compromisso contra transferência do Câmbio

BRADESCO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito pri-
vado, 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 nesta capital, na Rua São Bento, 
nº 413, térreo, Centro, neste ato representado 
por sua presidenta abaixo assinado, convoca to-
dos os seus associados, em pleno gozo de seus 
direitos estatutários, dos municípios de São 
Paulo, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, 
Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Ser-
ra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora 
do Bom Jesus, São Lourenço da Serra, Santana 
do Parnaíba, Taboão da Serra e Vargem Gran-
de Paulista, para Assembleia Geral Ordinária a 
ser realizada no dia 30 de maio de 2017, em 
primeira convocação às 18h30 e em segunda 
convocação às 19h, no Auditório Azul do Sin-
dicato, situado a Rua São Bento, nº 413, Cen-
tro, São Paulo/SP, para deliberação da seguinte 
ordem do dia:
* Leitura, discussão e votação das Demonstra-
ções Contábeis do exercício de 2016;
* Autorização para venda de um terreno locali-
zado no Bairro Jardim Biquinha, município de 
São Vicente, no estado de São Paulo.

São Paulo, 23 de maio de 2017
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito pri-
vado, 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 nesta capital, na Rua São Bento, 
nº 413, térreo, Centro, neste ato representado 
por sua presidenta, convoca seus associados, 
empregados em Empresas do Ramo Financeiro, 
dos municípios de São Paulo, Osasco, Barueri, 
Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu, 
Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jan-
dira, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana 
do Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da 
Serra e Vargem Grande Paulista, para Assem-
bleia Geral Extraordinária que será realizada no 
dia 30 do mês de maio de 2017, em primeira 
convocação às 19h e em segunda convocação às 
19h30, no Auditório Azul do Sindicato, loca-
lizado na Rua São Bento, nº 413, Centro, São 
Paulo/SP, para discussão e aprovação da seguin-
te ordem do dia:
* Eleição de Delegados para a 15ª Plenária Esta-
tutária – Congresso Extraordinário e Exclusivo 
da CUT, que será realizada nos dias 21 e 22 de 
julho de 2017, na Quadra dos Bancários.

São Paulo, 23 de maio de 2017
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS 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 AL-
FA S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMEN-
TO S.A. e da FINANCEIRA ALFA S.A. – CFI, 
sócios e não sócios, dos municípios de São Pau-
lo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do 
Alto, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica 
da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora 
do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, São Lou-
renço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Gran-
de Paulista, para Assemblia Geral Extraordiná-
ria a ser realizada no dia 26 do mês de maio de 
2017, em primeira convocação às 10h30 e em 
segunda convocação às 11h, na subsede do Sin-
dicato - Regional Paulista, situada à Rua Carlos 
Sampaio, nº 305, São Paulo/SP, para discussão e 
deliberação da seguinte ordem do dia:

* Discussão e deliberação sobre a proposta de 
renovação do Acordo Coletivo de Trabalho que 

disciplina o Sistema Alternativo Eletrônico de 
Controle de Jornada de Trabalho dos emprega-
dos do Banco Alfa S.A., Banco Alfa de Investi-

mento S.A. e da Financeira Alfa S.A.–CFI.
São Paulo, 23 de maio de 2017

Juvandia Moreira Leite
Presidenta

EDITAIS

Chuva impediu acesso ao 
ITM; não vai ter desconto

ELEITA CIPA DO CASA1

Candida-
tos apoia-
dos pelo 
Sindicato 
f o r a m 
e l e i t o s 
para a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes do 
Casa 1: Albércio Franco e 
Mauro Cepeda, como titu-
lares; Flávio Oliveira, Fabia-
ne Heleno e Antonio Souza, 
suplentes.



 Centro de realocação, 
conquista dos 

trabalhadores, é 
alternativa para demissões 

+ bit.ly/DemissoesSobrecarga
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A ocorrência do presenteísmo é 
uma triste realidade no setor bancá-
rio. O termo se refere à prática de 
trabalhar mesmo doente, sem condi-
ções, por medo de perder o emprego 
ou ser discriminado e perseguido no 
local de trabalho. 

Em pesquisa realizada pelo Sindi-
cato entre abril de 2016 e abril deste 
ano, com 4.848 bancários, 47,21% 
dos entrevistados afirmaram que já 
trabalharam doentes. Quando per-
guntados se conhecem alguém que 
já trabalhou adoecido, 48% respon-
deram de forma afirmativa.

“O empregado adoecido não se 
afasta, não se trata adequadamen-
te, agravando seu estado de saúde. 
Além disso, ele pode ser demitido e, 
se não se afastou, tem menor chance 
de ter sua incapacidade reconhecida 
pelo INSS”, explica o secretário de 
Saúde do Sindicato, Dionísio Reis.

O dirigente enfatiza que bancários 
não devem colocar em risco sua saú-

de por medo de retaliações do ban-
co, e que qualquer perseguição deve 
ser denunciada ao Sindicato pelo 
canal Assuma o Controle [spbanca 
rios.com.br/denuncias], Central de 
Atendimento (3188-5200), What-
sApp (97593-7749) ou a dirigentes. 

Para a médica sanitarista e pes-
quisadora da Fundacentro Maria 
Maeno, a desregulamentação das 
relações de trabalho, com a tercei-

rização irrestrita, sancionada por 
Temer, e as reformas trabalhista e 
da Previdência devem agravar ain-
da mais a situação. 

“Se a terceirização das ativida-
des-fim se consolidar, aumentando 
a instabilidade no emprego, e o 
acesso à Previdência Social for di-
ficultado, essa situação vai piorar”, 
avalia Maeno. 

Bancários trabalham doentes
Em pesquisa do Sindicato, 47% disseram que não se afastaram das atividades 
profissionais mesmo com problemas de saúde, o que se chama presenteísmo; 
situação deve se agravar ainda mais caso reformas de Temer continuem
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PREPARE O ANZOL
Estão abertas as inscri-
ções para o 1º Torneio 
de Pesca em Trio do 
Sindicato. Será em 29 
de julho, no Pesquei-
ro Maeda, em Itu. Para 
participar, preencha 

formulário no link bit.ly/1PescaTrio com os 
dados dos três integrantes. O valor da ins-
crição é de R$ 130 por competidor, com 
direito a almoço e sorteio de brindes. Ou-
tras informações pelo 3188-5338. 

APRENDIZADO 
A próxima turma do curso de Matemáti-
ca Financeira começa no dia 27. Aulas aos 
sábados, das 9h às 13h, na sede do Sindi-
cato (Rua São Bento, 413), até 8 de julho. 
A matrícula custa R$ 440, mas bancários 
sindicalizados pagam R$ 220. No valor já 
está incluído o material didático, exceto 
calculadora HP12C. Interessados devem 
entrar em contato pelo 3188-5200.

RIR É O MELHOR REMÉDIO
O espetáculo de improvisação Imprová-
vel está em cartaz no Teatro Tuca (Rua 
Monte Alegre, 1.024, Perdizes) às quin-
tas-feiras, 21h30. A comédia é encenada 
pelo grupo Os Barbixas. Bancários sindi-
calizados têm desconto e pagam R$ 35, 
assim como um dependente. O valor na 
bilheteria é de R$ 70. 

TEATRO DE GRAÇA
Os primeiros bancários sindicalizados 
que enviarem nome completo para conve 
nios@spbancarios.com.br ganham um par 
de ingressos cada para assistir à peça O 
Assalto, no Espaço Cia. Da Revista (Alame-
da Nothmann, 1.135, Santa Cecília), até o 
final de junho. O espetáculo está em car-
taz às quintas e sextas, às 21h. 

PARA AQUECER 
O Café dos Bancá-
rios abriu a tem-
porada de caldos! 
O cardápio varia 
a cada dia e traz 
opções como sopa de legumes com car-
ne, caldo de ervilha com costelinha suína 
e canja. Os quitutes são servidos a partir 
das 14h30 (Rua São Bento, 413, Centro).

          PROGRAME-SE

          PREVISÃO DO TEMPO

13ºC
22ºC

14ºC
26ºC

16ºC
26ºC

16ºC
25ºC

11ºC
17ºC

16ºC
22ºC

10ºC
19ºC

Dirigentes cobram melhoria no combate ao assédio
Dirigentes bancários cobraram da Fenaban, no dia 17, o aprimora-

mento do instrumento de combate ao assédio moral – em São Paulo, 
o Assuma o Controle [spbancarios.com.br/denuncias] – com redução do 
prazo para apuração (de 45 dias para 30 dias); estratificação das infor-
mações sobre os casos; e criação de critérios de apuração pelos bancos 
para determinar se a denúncia é procedente ou improcedente.  Segundo 
a Fenaban, ainda não há entendimentos dos bancos em reduzir o prazo 
de apuração e nem para estratificação. 

Leia íntegra no bit.ly/PrevencaoAssedio 
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