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Mulheres na luta
MÊS DA MULHER

  A proposta era negocia-
da desde março do 2019.

O Comando Nacional 
dos Bancários e a Federação 
Brasileira dos Bancos (Febra-
ban) assinaram, no dia 11 de 
março, um aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) da 
categoria que dá as diretrizes 
para a criação  do primeiro pro-
grama do setor bancário para a 
prevenção da violência domésti-
ca e familiar contra a mulher, 
destinado às bancárias, garan-
tindo também  o apoio àquelas 
que forem vítimas.

A  t e r c e i r a  b a n d e i r a 
escolhida foi “Igualdade de 
oportunidades e salários”, com 
62,20% das votantes. 

As duas últimas propos-
tas com mais votos foram “Com-
bate ao Racismo e todas as 
formas de discriminação contra 
as mulheres” e “Políticas de 
emprego decente/ Não ao tra-
balho precarizado”, com 46,55% 
e 44,69%, respectivamente.

A proposta com o segun-
do maior número de votantes 
(65,74%) foi “Fim do assédio 
sexual e da cultura do estupro”. 
Isto porque, a cada 11 minutos 
uma mulher é estuprada no 
Brasil.  Dados de uma pesquisa 
feita pela Talenses, consultoria 
de recrutamento executivo, em 
maio de 2019, com 3.215 entre-
vistados revelam que 34% das 
mulheres já sofreram algum tipo 
de assédio sexual no ambiente 
de trabalho. Existem várias 
formas de assédio, seja por meio 
de contato físico, assédio verbal, 

gestual ou por escrito, com 
mensagens ofensivas e abusivas 
em particular ou nas redes socia-
is, com comentários em publica-
ções, convites inapropriados ou 
ainda propostas indecentes. 

 No mês em que 
se comemora o 
Dia Internacio-

nal da Mulher,  cinco temas 
estão entre as bandeiras de luta 
das bancárias em 2020. A esco-
lha foi definida a partir de uma 
consulta realizada entre os dias 
28 de janeiro e 11 de fevereiro 
pela Confederação Nacional dos 
Tr a b a l h a d o r e s  d o  R a m o 
Financeiro – Contraf/CUT. A 
proposta com o maior número 
de votantes foi o “Fim da violên-
cia contra a mulher e feminicí-
dio” . Do total de participantes, 
78,58% escolheram esta opção.  

A lei Maria da Penha (lei 
11.340/2006) protege direta-
mente a mulher trabalhadora, 
estando previsto o afastamento 
do local de trabalho, por até seis 
meses com manutenção do 
vínculo trabalhista na iniciativa 
privada, e no serviço público, a 
prioridade de remoção, sempre 
que tais providências se fizerem 
necessárias para preservar sua 
integridade física e moral.

No Brasil, a lei que crimi-
naliza o assédio sexual entrou 
em vigor em 2001, sendo defini-
do como o ato de “constranger 
alguém, com o intuito de obter 
vantagem ou favorecimento 
sexual, prevalecendo-se o agen-
te da sua condição de superior 
hierárquico ou ascendência 
i n e r e n t e s  a o  e x e r c í c i o  d e 
emprego, cargo ou função” 
(Código Penal, art. 216-A), com 
pena de detenção de um a dois 
anos.  Quando a empresa é 
denunciada, primeiro é propos-
to um acordo — a companhia 
tem a chance de combater as 
práticas de assédio sexual. Se 
isso não acontece, a companhia 
é condenada e a Justiça cobra 
uma multa cujo valor é destina-
do a benfeitorias sociais.

No Brasil, uma mulher é 
morta a cada duas horas vítima 
de violência. De acordo com o 
Atlas da Violência 2019, do 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea),  houve um 
aumento de mais de 30% no 
número de feminícidios no 
Brasil entre 2007 e 2017, com 
cerca de 13 assassinatos por dia. 
Segundo levantamento, da  
plataforma Monitor da Violência 
do portal G1, que recebeu os 
números das Secretarias de 
Segurança Pública dos estados, 

em 2019, foram 1.310 mulheres 
assassinadas vítimas de violên-
cia doméstica ou por sua condi-
ção de gênero.

“Fim da violência contra a mulher e feminicídio” é o tema mais votado.
Pesquisa realizada por CONTRAF-CUT aponta principais bandeiras de luta das bancárias.
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Bancárias terão apoio contra 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

     Taiomara lembra que o dia 8 de março é uma data marcada 
internacionalmente por mulheres que morreram queimadas na luta, 
para conquistar os seus direitos ao trabalho descente e valorizado.

 Na semana da mulher, a direção do SINTRAF-JF realizou uma 
visita às bancárias de Juiz de Fora para dialogar com as mulheres 
trabalhadoras sobre a importância da data, além de fazer a entrega 
de um kit em homenagem às mesmas.
    De acordo com a diretora de Saúde e Condições de Trabalho do 
SINTRAF-JF, Taiomara Neto de Paula, o objetivo era reafirmar junto 
as mulheres da categoria sobre as conquistas obtidas, além da 
importância da união na luta por ainda mais avanços necessários. 
"Lutamos por menos violência contra a mulher, pelo fim do assédio 
sexual, por oportunidade de cargos e salários equivalente aos dos  
homens, valorização da nossa mão de obra", afirma a diretora.

Diretoria do SINTRAF realiza visita às bancárias de Juiz de Fora para homenagear e dialogar sobre luta das mulheres

Atividade foi acompanhada por ato nas entradas
dos bancos

homenagem às bancárias
SINTRAF JF distribuiu kits em



 Estas medidas fazem 
parte do projeto do governo, 
neoliberal e privatista. A partir 
da  reforma administrativa, o 
governo pretende reestruturar, 
além dos bancos, todas as 
empresas públicas, estabelecer 
novas regras para contratação, 
demissão e planos de carreiras. 
Além de limitar os “gastos” com 
a saúde dos funcionários, entre 
outros. O dois bancos possuem 
papel fundamental para o país, 
entretanto, o objetivo das medi-
das é reduzir a importância 
destas instituições e prepará-las 
para a privatização, que já vem 
sendo realizada com a venda das 
partes mais lucrativas dos ban-
cos.

 Trabalhadores do Banco 
do Brasil e da Caixa já estão 
sendo afetados pelo processo 
de desmonte do Estado, assim 
como a população, que sofre 
com a falta de atendimento. Isto 
porque, os dois bancos públicos 
estão passando por processos 
arbitrários de reestruturação, 
que atacam direitos dos traba-
lhadores, além da função social 
dessas instituições. 

 Na Caixa, a reestrutura-
ção prevê descomissionamen-
tos sumários e transferência 
arbitrária, impostas sem negoci-
ação com os empregados e as 
entidades que os representam, 
g e r a n d o  a p r e e n s ã o  e  a t é 
mesmo adoecimento dos traba-
lhadores. A reestruturação 
r e d u z  o  n ú m e r o  d e 
Superintendências (Sure) de 
oito para seis. As superintendên-
cias regionais também serão 
reduzidas das atuais 84 para 54. 
Em Minas Gerais, já foram 
fechadas quatro regionais, 
sendo uma em Belo Horizonte.
 Já no BB, as medidas 
reduzem a remuneração, extin-
guem cargos e criam outros, 
alterando o plano de carreira, e 
podem trazer prejuízos para a 
PLR.

 A política de remunera-
ção dos funcionários também é 
alvo deste pacote, com redução 
de salários e implantação de 

sistema de bônus por desempe-
nho, mudança nos planos de 
carreira, transferências arbitrá-
rias, fechamento de agências e 
extinção de departamentos, 
prejudicando assim trabalhado-
res e toda a população.

 Com esta política aplica-
da em todos os bancos públicos, 
o resultado são as quedas das 
carteiras de crédito e as baixas 
taxas de investimento pelo 
Estado.

Reestruturação ameaça bancários
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL

Reestruturações arbitrárias em curso no BB e CEF afetam seus traba-
lhadores, sua função social e também a população

 A Executiva da CUT reivindica também 
medidas de geração de emprego e renda e 
a suspensão da votação de projetos que 
prejudicam a classe trabalhadora como a 
Medida Provisória (MP) 905, do Contrato 
Verde e Amarelo.

 Entretanto,  devido ao avanço da crise causada pelo 
coronavírus a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou 
pandemia, e eventos e atividades vêm sendo cancelados em 
vários países do mundo. Seguindo a orientação da OMS a  
Executiva Nacional da Central Unica dos Trabalhadores (CUT) 
divulgou comunicado interno orientando as entidades filiadas 
pela não realização de atos com multidões, porém mobilizando-
se nas redes sociais para denunciar os ataques do governo à 
educação, aos serviços públicos, às estatais e exigir uma reação 
enérgica do Parlamento e do Executivo, nas três esferas, em 
defesa da saúde da população e da economia nacional. 

 Além disso, propõe às empresas a vacinação de traba-
lhadores contra a gripe, da maneira como vem sendo planejada 
a antecipação da campanha nacional de vacinação do SUS. Essa 
iniciativa é auxiliar na redução das possibilidades de confusão 
no diagnóstico do vírus e serve também a redução da demanda 
ao serviço público de saúde por outros vírus, como o da gripe.
 A disseminação do vírus no país, além da questão da 
saúde da população, traz consigo mais um forte ataque à econo-
mia nacional, já prejudicada pela política econômica contrária 
aos interesses do Brasil, chefiada por Bolsonaro e Paulo Guedes, 

que nos legou um crescimento de apenas 
1,1% em 2019.

 Diante das ameaças do Governo ao serviço público 
brasileiro, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT) e centrais sindicais construíram um 
calendário de lutas e manifestações no Dia Nacional de Luta em 
defesa das empresas e dos serviços públicos (18 de março) con-
tra o projeto de privatização e de desmonte do Estado.

 A CUT  exige ainda medidas do governo e do Congresso 
no combate ao novo coronavírus sem prejuízos à classe traba-
lhadora, além de mais recursos para o SUS, a suspensão do 
congelamento dos gastos públicos, reivindica a vacinação ante-
cipada dos trabalhadores contra a gripe e a criação de comitês 
bipartites de crise para o acompanhamento da pandemia, 
visando reduzir a propagação da doença nos locais de trabalho.

Calendário de lutas é afetado por prevenção ao Coronavírus
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Manifestações na porta de bancos denunciam prejuízos da reestruturação



CULTURA

Juiz de Fora deve ser representada em Copa do Mundo de Slams 
SINTRAF abraça campanha para levar poeta de slam da cidade para competição em Paris

Wandim conta sobre seu contato com o Slam e a vontade de trocar experiência no exterior
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 O Sindicato dos Bancários 
abraçou a campanha ’’SLAM em 
Paris’’, que visa arrecadar fundos 
para possibilitar a participação 
do poeta juiz forano  Wanderson 
Luís de Souza (Wandin), 18 anos, 
e do presidente nacional da 
Confraria dos Poetas,  Éric 
Meireles de Andrade (Slam 
Master do Slam Interescolar – 
MG)  da Copa do Mundo em 
Paris, na França.  Realizado 
entre 18 e 24 de maio, o evento 
reúne poetas de 36 países .  O valor estimado para a arrecadação da vakinha é de R$16 

mil para despesas como passagens, hospedagem, traslado e 
alimentação, além de uma viagem a Portugal para divulgar o slam 
escolar nacional. Para contribuir, basta acessar o link vakinha.-
com.br/vaquinha/slan-em-paris

 Atualmente  Wandinho faz parte da Confraria dos Poetas e 
dá aula voluntária de poesia na Biblioteca Municipal toda quinta-
feira de 13h30 às 16h30 para público de diversas idades. Para parti-
cipar basta entrar em contato pelo whatsapp 99154-5690. Após as 
aulas, às 16h30, os alunos colocam o aprendizado em prática no 
sarau de poesias.

 Esta é a segunda vez que Juiz de Fora é representada no 
campeonato mundial, entretanto, é a primeira vez que a participa-
ção é de um poeta da periferia. Com uma história de vida de supe-
ração, estudante de escola pública, Wandin perdeu a mãe quando 
tinha apenas 13 anos tendo crescido no abrigo Amigos Mãos 
Abertas (AMA). Aos 16, começou a escrever poesias. Na ocasião, 
para presentear uma ‘‘tia’’ que se despedia do abrigo, decidiu 

escrever uma carta, e percebeu que virou poesia. Hoje  Wandin 
coleciona cerca de 80 poemas. Em apenas 3 meses disputou o 
Slam Batalha da Ágora, conquistando o segundo lugar, que classi-
ficou cinco estudantes para o Slam Interescolar – MG, e venceu a 
edição estadual. Venceu também o III Slam Interescolar Nacional, 
em São Paulo. A competição contou com estudantes de cinco 
estados.

 Em relação à pandemia do Coronavírus, de acordo com  
Éric o evento ainda não foi suspenso, e a expectativa é que até 
maio a situação já esteja normalizada.

Wandim

 Não é um dom, pois 
todos nós somos poesia, mas é 
preciso saber traduzir e ler essa 
poesia.´Todos tem a capacidade 
de desenvolver, por isso não 
considero um dom, mas uma 
virtude de si mesmo, cabe as 
pessoas aprecia-la ou não.
 O que a poesia significa 
na sua vida?
 Muita coisa, se não fosse 
a poesia eu não estaria aqui. É o 
que tem me salvado e que faz eu 
enfiar minha cabeça para outros 
lugares quando estou triste ou 
feliz, qualquer sentimento eu 
escrevo poesia. É um desabafo. 
Eu tenho minhas dores e cicatri-
zes, a poesia não vai tirar a 
minha ferida, mas ameniza a 
dor. É como meditar, é muito 
bom.

 Qual o seu objetivo na 
copa do mundo de slam na 
França?
 O evento que eu ganhei 
não leva vaga para a copa de 
slam. Eu estou indo para a 
França fazer uma apresentação 
na copa, depois a gente vai para 
Portugal para trazer projetos 
para Juiz de Fora. Pretendo 
também aprimorar meu conhe-
cimento sobre a cultura e trazer 
para as pessoas daqui, e levar a 
cultura daqui para lá. Ir para 
França é um mérito, mas meu 
objetivo maior é trazer cultura e 
ajudar os jovens  Independente se eu for 

ou não para mim o meu trabalho 

está sendo muito bom, só de 
mostrar o que eu sinto, e que 
nem tudo que a gente almeja 
acontece, você chegar numa 
escola e os ‘menorzinhos’ me 
olharem como se eu fosse um 
astro, me deixa feliz. Nunca 
pensei em fazer isso. Só de 
inspirar uma pessoa já é revolu-
cionar. 

 Qual foi o seu primeiro 
contato com o slam?

Para você, a poesia é um dom?

 Comecei na seletiva da 
escola, eu já fazia poesia antes. 
Minha primeira poesia foi para 
uma tia que estava saindo do 
abrigo, então eu escrevi uma 
poesia para ela. Eu mostrei para 
a minha professora de portu-
guês que falou para eu continuar 
produzindo. Chegou na primeira 
feira literária Delfim Moreira, eu 
declamei minha poesia. Até 
então não era slam, eu só 
declamei. E ela fez um livro para 
mim, eu peguei um e espalhei o 
restante para meus amigos e 
professores. Depois de uns dois 
meses teve uma seletiva na 
escola para o slam interescolar. 
Foi o meu primeiro slam. Eu 
ganhei na seletiva e um mês 
depois eu disputei slam “Batalha 
da Àgora” perdi no primeiro dia e 

ganhei no segundo, no dia 
seguinte. Depois disso eu ganhei 
em São Paulo. Há três meses eu 
nunca tinha visto slam na minha 
vida e hoje eu sou campeão 
interescolar.

Wandim descobriu o slam 
há apenas 3 meses
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BANCO DO BRASIL
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 O C o n s e l h o  F i s c a l  é   
responsável pela fiscalização da 
gestão administrativa e econômi-
co financeira.  Compete aos 
membros, além de outras atribui-
ções, examinar os balancetes 
mensais; emitir parecer sobre as 
demonstrações contábeis do 
exercício e sobre o Relatório 
Anual da Diretoria Executiva; 
examinar os livros e documentos 
da Cassi, bem como quaisquer 
operações, atos e resoluções 
praticados por seus órgãos 
administrativos ou colegiados; 
apontar eventuais irregularida-
des, sugerindo medidas saneado-
ras; fiscalizar o cumprimento da 
legislação e normas em vigor; 
emitir, periodicamente, relatório 
sobre Controles Internos; propor 
o Regimento Interno do Conselho 
Fiscal à aprovação do Conselho 
Deliberativo.

 O Conselho Deliberati-vo 
é o órgão de orientação estratégi-
ca da Cassi e de superior delibera-
ção. Conta com oito membros 
titulares e oito suplentes, sendo 
quatro  titulares e quatro suplen-
tes eleitos pelo Corpo Social e os 
demais indicados pelo patrocina-
dor (Banco do Brasil). O mandato 
é de quatro anos, com possibili-
dade de reeleição, desde que a 
soma dos anos de gestão neste 
Conselho e na Diretoria Executiva 
(DE) não ultrapasse oito anos 
consecutivos.
 Cabe aos membros eleger 
e empossar seu presidente e vice; 
destituir e empossar (em caso de 
vacância) membros da DE; definir 
políticas e deliberar sobre a 
instituição;  alterar o Regimento 
Interno e Regulamentos; aprovar 

a estrutura organizacional da 
Cassi, inclusive a criação ou 
e x t i n ç ã o  d e  G e r ê n c i a s 
Executivas, Regionais, Estaduais 
e de áreas e instalação de Ouvi-
dorias; acompanhar negócios e 
atividades da Cassi; aprovar o 
planejamento estratégico e o 
orçamento anual da Cassi, bem 
como acompanhar suas execu-
ções; definir políticas de investi-
mentos para aplicação das 
reservas e acompanhar e avaliar 
os resultados obtidos.
 Cabe também, deliberar 
sobre aquisição, construção e 
alienação de imóveis; nomeação 
de representantes junto aos 
órgãos de administração e 
fiscalização de empresas em que 
a CASSI tenha participação; 
indicadores, acordo de trabalho e 
metas anuais da DE, acompanhar 
o desempenho e orientar os 
membros da DE; deliberar sobre 
a incorporação ao texto estatutá-

rio das alterações decorrentes da 
legislação; deliberar sobre a 
instituição de outros planos e 
celebração de convênios; realiza-
ção de consultas extraordinárias 
ao Corpo Social; relatório anual 
de atividades e as demonstrações 
contábeis de cada exercício, 
designar o Gerente de Auditoria e 
a p r o v a r  a  c o n t r a t a ç ã o  d e 
Auditoria Externa Indepen-
dente; convocar membros da DE 
para participar de reuniões; 
deliberar sobre propostas de 
associações com entidades ou 
empresas; analisar anualmente a 
avaliação atuarial do Plano de 
Associados e, quando couber, 
submeter ao Corpo Social os 
ajustes necessários; deliberar 
sobre a criação de fundos com 
destinação específica; cumprir e 
fazer cumprir as deliberações do 
Corpo Social, do Estatuto, do 
R e g i m e n t o  I n t e r n o  e  d o s 
Regulamentos.

 O mandato é de quatro 
anos, com garantia de estabilidade.

 

Eleições da Cassi terminam em 27 de março
Usuários irão escolher o novo diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com Clientes, e 
futuros membros dos conselhos fiscal e deliberativo

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DELIBERATIVO

 As eleições ocorreram entre os dias 16 e 27 
de março pelo app e site CASSI ou pelos termi-

nais de autoatendimento (TAA) do Banco do Brasil. Seis chapas 
concorreram ao processo eleitoral, que a partir deste ano sofreu 
alterações, com a realização de duas eleições, uma para mem-
bros do Conselho Deliberativo e para a Diretoria de Planos de 
Saúde e Relacionamento com Clientes e outra para membros do 
Conselho Fiscal. As eleições foram distintas e votadas separada-
mente. 

Todos os eleitos tomam posse no dia 1º de junho 
para um mandato de quatro anos de duração.

  Apesar do pedido de 
suspensão das eleições  do processo 
eleitoral para a escolha da Diretoria de 
Planos de Saúde e Relacionamento com 
Clientes e Conselho Deliberativo e para 
o Conselho Fiscal da Cassi, realizado em 
20 de março pela Contraf-CUT, as 
eleições foram encerradas na última 
sexta-feira, 27 de março, com a vitória 
das chapas 6 e 55 respectivamente. 
Desta forma, com 20.520 votos foram e-
scolhidos Carlos Emílio Flesch, para a 
Diretor ia  de  Planos  de  Saúde  e 
Relacionamento com Clientes, para o 
conselho deliberativo, Jair Antônio Pegorim Miller (titular) 
e Maryalba de Nazaré Monteiro de Oliveira (suplente), Rejane 
Aparecida Rodrigues Zanello (titular) e érgio Ricardo Menezes da 
Rocha (suplente). Para o conselho fiscal,  com 18.418 votos, foram 
eleitos Hamilton Omar Biscalquini (titular) e  Fernanda Bispo de 
Souza (suplente), e  Antônio Roberto Andretta (titular) e Maria da 
Conceição Spohr (suplente).

 Foram registrados 9.631 votos em branco 
e 16.460 votos nulos na soma das duas vota-
ções.
 A suspensão havia sido solicitada  por meio 
de ofício enviado na sexta-feira (20), em decor-
rência da pandemia causada pelo novo corona-
vírus (COVID-19), devido ao entendimento de 
que o processo seria  realizado sem que os 
eleitores pudessem ter acesso suficiente às 
informações sobre os candidatos.
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SAÚDE

 Vidas valem mais que lucros
Sindicato dos Bancários cobra atitude dos banqueiros contra disseminação do Covid-19

 Entre as reivindicações 
estão a antecipação da campa-
nha de vacinação contra a gripe, 
a criação de um comitê bipartite 
de crise para acompanhamento 

do tema e a implementação de 
uma comunicação preventiva em 
todos os locais de trabalho para 
que sejam evitadas notícias 
incorretas.  O comando solicita 
ainda  informações sobre possí-
veis ações nos bancos para as 
pessoas que estão nos grupos de 
risco, como gestantes, idosos, 
diabéticos, doentes cardíacos 
etc., além de planos de contin-
gência para as fases de propaga-
ção do vírus para os departamen-
tos e as agências bancárias.  
Outra reivindicação é a política 
de transparência com os bancári-
os e com as entidades sindicais 
frente aos casos identificados.
 No dia 16 de março, o 
Comando e a Fenabran o  cria-
ram um comitê de crise para 
acompanhar as orientações das 
autoridades de saúde.  A  p a r t i r 
da cobrança,  bancos passaram a 
adotar  alguns do procedimentos 
orientados pelo comando. 

  No último dia 30, durante 
v i d e o c o n f e r ê n c i a  e n t r e  o 
C o m a n d o  N a c i o n a l  d o s 
B a n c á r i o s  e  a  F e d e r a ç ã o 
Nacional dos Bancos (Fenaban). 
após muita pressão, os bancos se 

comprometeram a manter o 
isolamento que já colocou mais 
de 230 mil bancários para traba-
lharem em casa, em sistema de 
home office. 
 Desde o dia 12 de março, 
o Comando já havia encaminha-
do um ofício à Fenaban solicitan-
do informações sobre quais 
providências os bancos tomari-
am para prevenção ao novo 
coronavírus. O motivo é a apre-
ensão da classe trabalhadora 
devido ao aumento no número 
de casos de Covid-19 no mundo, 
que fez com que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) decre-
tasse o status de pandemia. No 
Brasil, o número de pessoas 
infectadas tem crescido diaria-
mente. 

 Com o objetivo de conter 
a pandemia do coronavírus e 
proteger a saúde dos trabalhado-
res, o sindicato dos bancários 
permanece cobrando posiciona-
m e n t o  c o n t u n d e n t e  d a 
Federação Brasileira dos Bancos 
(Febraban) pela proteção dos 
bancários e demais trabalhado-
res contra o Coronavírus (COVID-
19). Entretanto os banqueiros 
têm demonstrado interesse 
apenas na garantia da lucrativi-
dade em detrimento da vida dos 
funcionários. Outra medida 

adotada pelo sindicato foi a 
dispensa de seus funcionári-
os do trabalho presencial, 
com a manutenção das 
atividades de forma remota. 
Porém, de acordo com o 
S e c r e t á r i o  G e r a l  d o 
SINTRAF Robson Marques, 
compreendendo seu papel 
na representação da catego-
ria, a diretoria permanece 
realizando plantões na sede 

administrativa, com reuniões e 
atendimento às demandas dos 
trabalhadores. ‘‘A diretoria dos 
bancários está na luta, estamos 
de plantão, para resolver os 
problemas, fazer os debates e 
marcar reuniões com os bancos 
para pressionar’’ explica.
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Porém, de acordo com o 
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