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Brasil merece sistema financeiro melhor
Concentração do setor, altas

taxas de juros, falta de crédito e de
políticas de investimento fazem dos
bancos vilões da sociedade.

Uma reforma capaz de
transformar o Sistema Financeiro
Nacional (SFN) em instrumento
eficaz que ajude a promover o
desenvolvimento sustentável, por
meio de políticas de investimento
responsáveis, com crédito acessível
e juros menores. Essa é uma
necessidade urgente e a maneira
como pode ser colocada em prática
foi o ponto central do Seminário
Sistema Financeiro e
Desenvolvimento no Brasil,
promovido no dia 17/05 pelo
Sindicato dos bancários.

Além da redução da taxa de
juros, o palestrante colaborador do
livro, Luiz Cláudio Marcolino,
economista e presidente licenciado do Sindicato dos
bancários e Financiários de São Paulo,  Osasco e
Região, defendeu a democratização do Conselho
Monetário Nacional (CMN) do Banco Central,
destacando que decisões que afetam toda a sociedade
não podem ficar a cargo de um pequeno grupo de
pessoas. Marcolino, quer a participação dos

trabalhadores também nos conselhos administrativos
dos bancos, para que possam atuar nas decisões que
trazem reflexos para os bancários. Ele criticou a
concentração do SFN, lembrando que na década de
1990 os bancos estrangeiros entraram no Brasil com
a justificativa de melhorar a concorrência refletindo
em taxas de juros menores. “Mas a situação é bem
diferente. As fusões reduziram o número de bancos
no Brasil e atualmente seis grandes empresas detêm
grande parte das operações e os juros continuam
elevados.”

Crise
Marcolino destacou que essas taxas só não são

maiores porque, principalmente durante a crise
econômica, “quem fez a verdadeira concorrência
foram os bancos públicos que, seguindo na corrente
contrária, emprestaram a juros menores”.

 “Vamos pensar na elaboração de um projeto de
lei que leve em conta as propostas debatidas aqui,

Seminário promovido pelo sindicato dos bancários aprofunda debate sobre regulamentação do sistema financeiro.

para um sistema financeiro que
contribua para o crescimento
nacional”, finalizou Marcolino.

Para o presidente do sindicato
dos Bancários de Barretos e
Região que conduziu a mesa dos
trabalhos, Marco Antônio Pereira,
o sistema financeiro Nacional
apesar de sólido e moderno não
atende aos termos do artigo 192
da Constituição Federal, que é
estar a serviço do desenvolvimento
nacional.

No final do evento foi
distribuído alguns exemplares do
livro Sistema Financeiro e
desenvolvimento no Brasil – do
Plano Real à crise financeira,
autografado pelo palestrante e um
dos organizadores Luiz Cláudio
Marcolino.

O livro que será vendido em
livrarias, aborda temas relacionados ao sistema
financeiro brasileiro, como as perspectivas para o setor
e a crise do capitalismo com dominância financeira,
além da economia política das holdings. Traz também
um balanço da abertura financeira e a integração do
Brasil na economia mundial.

Marco Antônio Pereira - Presidente
do Sindicato coordenou a mesa dos trabalhos

Luiz Claudio Marcolino - Palestrante e colaborador do livro

5ª Integração dos Bancários foi um sucesso!
Confira imagens da confraternização e a entrega das premiações nas páginas de 4 a 9

e a inauguração do salão de festas na página 12.



Comando dá largada à
Campanha Nacional 2010 e marca 12ª Conferência

Em reunião realizada no dia 20 de maio, em São
Paulo, o Comando Nacional dos Bancários, coorde-
nado pela Contraf-CUT, deu a largada à preparação
da Campanha Nacional 2010, com a definição do
temário e do calendário de organização e a  convoca-
ção da 12ª Conferência Nacional dos Bancários, a
ser realizada nos dias 23, 24 e 25 de julho, no Rio de
Janeiro.

Participaram da reunião, na sede da Contraf-CUT,
representantes das federações e dos maiores sindica-
tos do país.

"Estamos começando a Campanha Nacional de
uma forma muito positiva, preservando a unidade dos
últimos anos, uma das principais razões das conquis-
tas econômicas e sociais da categoria", diz Carlos
Cordeiro, presidente da Contraf-CUT, reafirmando

o chamamento para que todas as centrais sindicais
se incorporem ao Comando Nacional.

Os eixos da Campanha Nacional - O Coman-
do Nacional definiu quatro grandes temas para a cam-
panha deste ano: remuneração, emprego, saúde do

trabalhador e segurança bancária e o sistema finan-
ceiro.

As discussões de todos esses temas incluirão as
reivindicações sobre igualdade de oportunidades em
todas as vertentes de gênero, raça, orientação sexual
e pessoas com deficiência. Muitas dessas desigual-
dades e preconceitos foram confirmadas pela pes-
quisa nacional realizada em 2008 pela Fenaban, com
o apoio dos sindicatos e do Ministério Público do
Trabalho, através do Mapa da Diversidade.

A discussão sobre o papel do Sistema Financeiro
Nacional é a novidade. Essa é uma antiga preocupa-
ção da categoria, que ganha ainda mais relevância após
a crise econômica mundial de 2008 deflagrada pela
ausência de regulação do sistema financeiro. É um
tema que também precisa ser discutido pelos bancá-
rios e por toda a sociedade nas eleições presidenciais
deste ano, que definirão os rumos do país.

Reunião do Comando Nacional

Resultado da consulta
sobre a Campanha Nacional dos

Bancários 2010 será
apresentada nas Conferencias

A exemplo dos últimos anos, o levantamento da consulta
realizada pelo sindicato junto a categoria bancária irá apurar as
prioridades dos bancários e orientará os debates na conferência
regional e estadual, que definirão a minuta de reivindicações e a
estratégia para a campanha deste ano.

A idéia é estimular, desde já, a participação de cada bancário e
bancária na definição dos rumos da campanha. “É um processo
que tem grande influência nos debates, pois é indispensável ouvir a
vontade da categoria em cada local de trabalho para organizar o
movimento", afirma o presidente do sindicato, Marco Antônio
Pereira.

As reivindicações apuradas também serão debatidas na 12ª
Conferência Nacional dos Bancários, a ser realizada entre os dias
23 e 25 de julho, no Rio de Janeiro.

CONSULTA - CAMPANHA NACIONAL 2010

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2010



CAMPANHA DO AGASALHO

O Sindicato dos Bancários de Barretos e Região
encerrou no dia 31/05 a sua tradicional “Campanha
do Agasalho”.  As agências bancárias de Barretos
funcionaram como postos de arrecadação e rece-
beram os cestos identificados da campanha durante
o mês de maio.

A exemplo dos anos anteriores, a entidade atra-
vés de sua diretora social, Sady Alli Mussa, ressal-
tou a colaboração dos bancários na doação de ma-
terial, bem como na divulgação da campanha junto
aos clientes e usuários dos bancos que colaboraram
com doações de roupas, cobertores, calçados e aga-
salhos, somando aproximadamente  4 mil peças.

Além dos bancos, a sede do sindicato também

Bancários entregam doações da campanha do agasalho

Sol, chuva, bandeiras de várias cores, fu-
maça vermelha. Tudo isso compunha o cenário
do estádio do Pacaembu, que no gramado, no
1º de junho, não tinha nenhum jogador de fute-
bol. E a “torcida”, apesar das camisas de dife-
rentes “equipes”, era por um time só: do Brasil
com desenvolvimento e justiça social para to-
dos.

Mais de 22 mil trabalhadores ligados às cen-
trais sindicais CUT, Força, CTB, CGTB e
NCST participaram desse dia histórico em que
a Assembleia Nacional da Classe Trabalhado-
ra votou uma agenda com 249 propostas que serão apresentadas aos candidatos
à Presidência da República em 2010. Essas propostas estão organizadas em seis
eixos estratégicos: Crescimento com Distribuição de Renda e Fortalecimento do
Mercado Interno; Valorização do Trabalho Decente com Igualdade e Inclusão
Social; Estado Como Promotor do Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental;
Democracia com Efetiva Participação Popular; Soberania e Integração Internaci-
onal; e Direitos Sindicais e Negociação Coletiva.

Contra o retrocesso - No palco, montado no gramado do Pacaembu, reve-
zavam-se ao microfone dirigentes das centrais, parlamentares, lideranças partidá-

Mais de 22 mil trabalhadores reunidos no Pacaembu aprovam agenda com propostas pelo desenvolvimento com justiça social

Compromisso pelo Brasil
ELEIÇÕES 2010

funcionou como ponto de arrecadação, onde fun-
cionou o disque doação. Diretores da entidade bus-
caram os produtos em domicílio.

O presidente do sindicato, Marco Antônio Pe-
reira  ressaltou a importância  da entidade estar  am-
pliando  cada vez mais o conceito de sindicato ci-
dadão.

Todo material  arrecadado foi  dividido ente as
seguintes entidades do  Município  de Barretos:

* Casa Transitória André Luiz
* Albergue Noturno Maria C. Abreu Sodré
* Casa de Convivência Dr. Mariano Dias
* Casa ÁGAPE

rias, todos saudando os trabalhadores que cons-
truíram um novo Brasil nos últimos anos.

O presidente nacional da CUT, Artur
Henrique da Silva, destacou a importância da
unidade entre as centrais, que garantiu conquis-
tas para toda a classe trabalhadora e citou a
política de valorização do salário mínimo, a cor-
reção da tabela do imposto de renda, o crédito
consignado, mais recursos para a agricultura fa-
miliar. “Mas os desafios ainda são muito gran-
des.

Precisamos acabar com a alta rotatividade
dos postos de trabalho, com a informalidade, a terceirização e precarização dos
serviços. E precisamos garantir o reajuste das aposentadorias, com o fim do fator
previdenciário, mas sem a idade mínima que alguns querem implantar e só pena-
liza quem ingressa mais cedo no mercado de trabalho”, disse Artur. “E o maior
desafio de todos: não permitir o retrocesso, a volta dos responsáveis pela crise,
que implantaram a política neoliberal, as terceirizações, as privatizações que gera-
ram milhões de demissões”, completou o presidente da CUT, conclamando os
trabalhadores a continuar o processo de mudança cujo norte está na Agenda da
Classe Trabalhadora aprovada por unanimidade no Pacaembu.

O Sindicato dos bancários de Barretos e Região,
comunica a todos funcionários do Banco do Brasil e
empregados da Caixa Econômica Federal, que  no
período de 23/06/2010 a 30/06/2010 estarão
abertas as inscrições para delegado ou delegada
sindical.

Todos os Funcionários Sindicalizados do BB e da
CEF poderão se candidatar.

O delegado Sindical participa das discussões e
debates dos fóruns sindicais, ajuda a discutir no sin-
dicato os problemas vividos pelos trabalhadores, sen-
do dessa forma Importante para a implementação das

políticas sindicais, para a mobilização e para as lutas.
É através destas mobilizações, que manteremos

direitos conquistados e avançaremos nas lutas e
direitos gerais e específicos da categoria .

PARTICIPE!

Eleições Delegado Sindical CEF e BB



DOE

5ª INTEGRAÇÃO
Sindicato promove 5ª Integração dos Bancários da Ativa e Aposentados

Centenas de bancários juntamente com seus fami-
liares, participaram no dia 19/06 da 5ª Integração dos
Bancários de Barretos e Região.

A festa já é tradicional e visa confraternizar os
trabalhadores da ativa, aposentados e familiares
das 14 cidades pertencentes à base territorial da

entidade.
Durante todo o dia, crianças, jovens e adultos se

divertiram com uma variada programação, que
contou com torneio de futebol society, torneio de truco,
sorteio de brindes e churrasco.

A 5ª Integração aconteceu no Clube dos

Bancários de Barretos e contou com a participação
do presidente da FETEC-CUT/SP, Luiz Cesar de
Freitas e do presidente licenciado do Sindicato dos
Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e
Região, Luiz Claudio Marcolino.

O ingresso foi 1kg de alimento não perecível.



4ª INTEGRAÇÃOImagens da 5ª Integração dos Bancários

DOE



4ª INTEGRAÇÃOEquipes participantes da 5ª Integração

Equipe Campeã do Futebol Society
CEF / BB - Guaíra

Equipe Vice Campeã do Futebol Society
Santander - Barretos

Equipe 3ª Colocada do Futebol Society
Credicitrus - Bebedouro

Equipe Itaú - Monte Azul PtaEquipe Bradesco Prime - BarretosEquipe Bradesco Barretos

Torneio de Truco
A esquerda dupla Campeã do Torneio de Truco: Paulo Ricardo Romeiro Rodrigues e Daniel da Silva Domingos do Banco Bradesco Barretos.

A direita dupla Vice-Campeã do Torneio de Truco: Valdecir Marcelino e Maike Hudson do Banco Mercantil do Brasil Bebedouro.
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CEF / BB Guaíra - 1º Lugar Futebol Society Santander Barretos - 2º Lugar Futebol Society Credi. Bebedouro - 3º Lugar Futebol Society

Entrega de Troféus da 5ª Integração

A esquerda os artilheiros do Torneio
Vandeir Nunes - CEF / BB Guaira

Bruno Teixeira - Santander Barretos

A direita o goleiro menos vazado
Fabrico Miranda - Santander Barretos.

Destaques

(Fotos) Crédito - Vinicius Souza

SINDICATO CIDADÃO

A Diretora Social do Sindicato
dos Bancários Sady Alli Mussa,
coordenadora da Campanha do
Agasalho 2010, representou a enti-

dade no evento Desfile da Solidari-
edade realizado no dia 18 de Junho
no  Espaço Cultural de Barretos.

O Fundo Social de Solidarieda-
de da Prefeitura do Município de
Barretos entregou um certificado à
diretora pela realização e sucesso da
Campanha do Agasalho que foi
finalizada em 25 de Maio com
aproximadamente quatro mil peças
arrecadadas, doadas a várias
entidades e famílias carentes.

“Parabéns a todos os bancários
e população pelo sucesso, que mais
uma vez fez a diferença em suas
campanhas”, ressaltou Sady Mussa.

Sindicato recebe homenagem em evento
solidário realizado pela prefeitura

Os alimentos arrecadados
durante a 5ª Integração dos Bancá-
rios realizada no dia 19 de Junho
(sábado),   foram entregues no dia
22/06 à Vila dos Pobres que atende
atualmente 60 idosos, onde a
doação é de grande utilidade para a
entidade.

O presidente do sindicato Marco
Antonio Pereira, ressaltou que a
entidade, além de atuar na defesa
dos direitos e interesses da classe
trabalhadora cada vez mais vem se

valendo do lema de “Sindicato
Cidadão”, com campanhas que
buscam atender as necessidades da
comunidade.

Alimentos arrecadados durante a
5 ª Integração foram doados para

Entidade Assistencial



Entrega de alguns brindes sorteados durante o evento



Diversos prêmios foram entregues. Dentre eles:
Pacotes para Festa do Peão, Cursos preparatório para ANBID - CPA10 e CPA20, entre outros.



As deliberações do 26º Congresso Nacional dos
Empregados da Caixa (Conecef) demonstraram a fir-
me disposição dos bancários de se mobilizarem por
todo o país. Entre as reivindicações que nortearão a
luta estão isonomia de direitos entre empregados no-
vos e antigos e a valorização dos salários com a ado-
ção do piso indicado pelo Dieese, com reflexo linear
em todas as referências.

O Congresso indicou uma série de iniciativas a ser
tomada, entre as quais criar comitês em defesa da
isonomia com a realização de atos nos locais de tra-
balho.

O 26º Conecef posicionou-se pela imediata im-

plantação do PCC/PFG, com atendimento às reivin-
dicações dos empregados como a progressão hori-
zontal nos cargos, por tempo de exercício, e elimina-
ção da possibilidade de nomeação pelo gestor aos
cargos, entre outras.

Os delegados reforçaram posição em defesa de
seis horas para todos os bancários da Caixa, sem re-
dução de salários. Foi aprovada, inclusive, a propos-
ta de criação de dois turnos nas agências e outras
unidades da empresa.

O 26º Conecef aconteceu de 28 a 30 de maio, em
São Paulo. Veja a integra da proposta no site
www.sbbarretos.org.

Prioridade é valorizar empregados
Conecef definiu reivindicações que serão entregues à instituição,

como isonomia de direitos

Bancários da Caixa mostraram disposição
para lutar pelas reivindicações

Após três dias de intensos debates, os mais de
300 delegados e observadores que participaram do
21º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco
do Brasil definiram as propostas dos trabalhadores a
serem entregues à instituição financeira para as ques-
tões em torno do Plano de Carreira, Cargos e Salári-
os (PCCS), remuneração e jornada; saúde e condi-
ções de trabalho; o papel do BB e o sistema financei-

ro nacional; e organização do movimento.
Para o PCCS, foram reforçadas as reivindicações

como a adoção do salário mínimo do Dieese para o
piso, jornada de seis horas sem redução de salário,
incorporação das comissões, fim da trava de dois
anos, efetivação dos caixas substitutos, entre outras
propostas.

O Congresso mostrou a disposição de luta dos

21º Congresso aprovou reivindicações específicas e fortalecimento
do papel de banco público.

Bancários organizam luta nacional

trabalhadores. Agora  os bancários devem  aumentar
ainda mais a pressão para que a direção do BB aten-
da as reivindicações que são justas e que valorizam
todo o funcionalismo..

O Congresso também definiu propostas para o for-
talecimento do banco público, o fim das terceirizações,
além de debater Previ e Cassi. Veja as propostas apro-
vadas no site www.sbbarretos.org.

BANCO DO BRASIL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CURSO DE FÉRIAS - ANBID

Sindicato promoverá mais um Curso da ANBID
Com o objetivo de promover o aumento da

capacitação dos profissionais do mercado financeiro
e de capitais e prepara-los para a realização do exa-
me CPA 10 e CPA 20 da ANBID, que é a Certificação
profissional, o sindicato irá realizar mais um curso de
férias. Para isso os bancários que tiverem interesse
em participar do mesmo, deve  entrar em contato pelo
telefone (17)3322-3130 ou (17) 3322-3911, falar

com Marco, Regina ou Aline.
O início do curso CPA20 está previsto para 03 de

Julho e o CPA10 para o dia 26 de Julho.
As vagas são limitadas. Maiores informações po-

dem ser obtidas também na sede do Sindicato dos
Bancários, localizada à Rua 18, nº. 1010 esquina com
a avenida 13.

O curso será ministrado pelo Professor de Admi-

nistração, Celso Almeida de Carvalho.
“Seu Programa de Certificação Continuada tem

por finalidade promover o aumento da capacitação
dos profissionais do mercado de capitais que têm con-
tato, presencial ou à distância, com os investidores na
comercialização de produtos de investimentos”,
informou o presidente da entidade, Marco Antonio
Pereira.



De R$ 3.200 até R$ 4.200. Esse é o valor que os
bancários do Itaú Unibanco receberão pelo Progra-
ma Complementar de Resultados (PCR). A proposta
foi aprovada por unanimidade em assembléia realiza-
da na sede do sindicato no dia 27/05.

A proposta surgiu após intensas negociações en-
tre os representantes dos trabalhadores e a direção
do banco, e a antecipação de R$ 2.100, foi creditada
na conta dos bancários no dia 10 de junho. A pro-
posta prevê o pagamento da seguinte forma: 10 de
junho antecipação de R$ 1.800 mais R$ 300 como
bonificação pela conclusão do processo de migração

entre os dois bancos; o restante, que pode chegar a
R$ 4.200, será pago até fevereiro de 2012, sendo
que uma antecipação de R$ 1.600 deve ser deposi-
tada em maio de 2011.

Avaliação: Na assembléia realizada pelo sindica-
to, a avaliação dos trabalhadores  foi de que houve
avanço nas negociações em relação à proposta inicial
do banco, que previa o pagamento de R$ 1,6 mil,
com desconto nos demais programas próprios de re-
muneração variável. O banco ainda chegou a propor
que o crédito do PCR não era para todos.

Após resistência e pressão dos bancários, o ban-

Proposta aceita pelos trabalhadores em assembléia é fruto de intensas
negociações e muita pressão do movimento sindical

Bancários do Itaú Unibanco conquistam PCR maior

co recuou e garantiu primeiro o não desconto nos pro-
gramas próprios e o pagamento para todos. Também,
aceitou aumentar o valor do PCR.

A Contraf-CUT retomou no dia 18/
05, em São Paulo, o processo de ne-
gociações com o Bradesco. Os repre-
sentantes dos trabalhadores voltaram a
cobrar do banco a implantação de um
programa de auxílio-educação e de um
Plano de Carreira, Cargos e Salários
(PCCS), que integram a pauta de rei-

vindicações encaminhada ainda no ano
passado.

O Bradesco negou a extensão do
programa de bolsas. Atualmente o ban-
co tem um programa de pagamento de
MBA e pós-graduação para pessoas e
áreas escolhidas pela instituição, cujo
recurso está previsto dentro da verba
de capacitação e treinamento, que in-
clui também o Treinet e outros. A  pro-
posta dos trabalhadores é que um
percentual dessa verba seja distribuído
em forma de bolsa aos funcionários in-
teressados. E caso haja demanda
maior, sejam respeitados critérios de

desempate, como de renda e tempo de
banco.

Em relação ao PCCS, a Contraf/
CUT enfatizou que os bancários estão
insatisfeitos com a remuneração total, a
ponto de o banco estar perdendo pro-
fissionais em determinados segmentos.
Os bancários cobram que o Bradesco
institua um programa de participação nas
receitas de serviço.     Proposta  que já
faz parte do conjunto de reivindicações
da categoria.

 “Os bancários devem  se mobilizar
e participar das campanhas, pois  não
abriremos mão de conquistar a valori-

Primeira negociação deixa claro: funcionários terão que se mobilizar e ampliar campanha de valorização.

Contraf-CUT retoma negociação com Bradesco e cobra auxílio-educação e PCCS
BRADESCO

zação dos salários. Uma empresa que
teve um lucro de R$ 2,1 bilhões no pri-
meiro trimestre precisa valorizar seus
funcionários e atender suas demandas.",
defende Valdir Recco,  funcionário do
Bradesco e diretor do sindicato.

Uma nova reunião será marcada em
breve, para dar continuidade ao pro-
cesso de negociação. Os bancários
apresentarão outras reivindicações que
não foram discutidas nesse encontro e
esperam que haja avanços nas próxi-
mas rodadas, como forma de reconhe-
cer o esforço dos funcionários para o
crescimento dos resultados do banco.

SANTANDER

Os dirigentes sindicais conquistaram avanços em questões
de saúde que há anos vêm trazendo problemas para os bancá-
rios do Santander e garantiram a padronização de alguns pro-
cedimentos de RH. A negociação do Comitê de Relações Tra-
balhistas (CRT) aconteceu no dia 02/06.

Entre as mudanças, o compromisso do depósito dos salári-
os para quem aguarda Pedidos de Prorrogação e de
Reconsideração e para aqueles que se afastam por mais de 15 dias, até que a
situação se regularize junto ao INSS. Também foram garantidas a redução do
prazo para o exame de retorno, a não obrigação da assinatura em branco da guia

do exame e o recebimento de uma cópia do relatório médico.
São pequenas grandes vitórias, que agora ficam garanti-

das. Quem já ficou meses sem receber salários por conta da
falta de padronização de procedimentos sabe a importância
delas.

Reivindicações – A lista de reivindicações não atendidas
também é grande. Entre elas, a extensão da assistência médi-

ca após a aposentadoria e para os pais dos bancários, do auxílio-educação para
pós-graduação e cursos de idiomas e isonomia total no PCS.

Confira no site www.sbbarretos.org a reportagem completa.

CRT garante mais conquistas
Banco assume compromisso de depositar salários durante licença por problemas de saúde.



CLUBE DOS BANCÁRIOS

Salão de festas é inaugurado durante a 5ª Integração
Mesmo com uma agenda política sindical bastante

apertada, com negociações periódicas, principalmente
dos bancos em processos de incorporação, a direto-
ria do sindicato, vem realizando diversos trabalhos
em vários segmentos, seja sindical, social, cultural,
entre outros.

“Não medimos esforços para ampliar as conquis-

tas e beneficios para categoria. Uma antiga reivindi-
cação dos bancários foi concretizada. Entregamos no
dia 19/06 um amplo salão para realização de festas,
conferencias, plenáerias, ações educacionais e outros
eventos que serão promovidos pela entidade. Mas
não vamos parar por ai,  temos outros projetos a se-
rem realizados ainda, por isso a importância de um

maior número de sócios é fundamental para continu-
armos a nossa luta em busca de melhores salários,
condições de trabalho, mais conquistas para os tra-
balhadores e também termos um espaço para o lazer”,
comenta  o presidente do Sindicato, Marco Pereira.
Parabéns a todos os bancários que contribuiram

para que este sonho tornasse realidade.

Vista noturna fachada do Salão de Festas Vista lateral do Salão de Festas Vista diurna fachada do Salão de Festas

Vista interna do Salão de Festas

Vista da entrada do Clube

Vista interna do Salão de Festas - Bar Vista externa do Salão de Festas

Presidente Marco Pereira e diretores durante inauguração do salão


