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Voz do Bancario´
Bancários gaúchos unem forças para ampliar conquistas

O evento é decisivo para o movi-
mento sindical bancário estadual, 
pois elege a diretoria da Federação 
dos Bancários do RS (Feeb/RS) e de-
fine a pauta de lutas e mobilizações 
da categoria para os próximos três 
anos.

Durante os dias 9, 10 e 11 de 
abril, bancários representando os 
34 sindicatos filiados à Feeb/RS dis-
cutirão as prioridades dos gaúchos 
para a próximo triênio, a linha políti-
ca,  planos de lutas e ações sindicais,  
além de eleger a nova diretoria da 
Feeb/RS.

“O congresso da Federação dos 
Bancários reúne em si vários pon-
tos de vista das diversas represen-
tações de bancários de nosso estado 
e, através deles, constrói democrati-
camente as políticas de lutas da 
categoria bancária, levando nossas 
reivindicações ao plano nacional”, 
explica Daniela Amoretti Finkler, di-
retora do Sindicato.

O 10º Congresso da Feeb/RS 
tem uma missão importante para 
a ca-tegoria: é a mudança no nome 

ob o tema ‘Unir forças. 
Ampliar conquistas’ 
os bancários gaúchos 

realizam o 10º Congresso dos 
Trabalhadores  em Institui-
ções Financeiras.

S e no estatuto 
da entidade, 
formalizando 
a representa-
ção de todos os 
trabalhadores 
em institui- 
ções financei-
ras no Rio 
Grande do Sul, 
incluindo os 
trabalhadores 
em financeiras 
e cooperativas 
de crédito.

Neste ano, o Sindicato de Caxias 
é anfitrião da atividade, que acon-
tecerá em Gramado.  O fato é inédito 
na história recente da Federação e 
é motivo de orgulho, pois a Feeb/S 
é fundamental para a categoria. “É 
muito importante a existência de 
uma entidade em nível estadual que 
conduza, em conjunto com os sindi-
catos, a organização da categoria. A 
luta por melhores salários, condições 
de trabalho e o avanço de nossos di-
reitos dependem da organização do 
movimento bancário”, afirma Da-
niela.

Resoluções e Debates
A conjuntura atual será foco de 

debates, com a participação de Odir 
Tonollier, auditor público externo 
do Tribunal de Contas do RS, que 

abordará economia, e Tarso Genro, 
ex-Ministro da Justiça, debatendo 
política. 

Os bancários serão divididos 
em grupos, no sábado, dia 10, para 
apontarem resoluções sobre a orga-
nização da categoria, planos de lutas 
e ação sindical, gênero, raça e diver-
sidade sexual e políticas de formação 

e de comunicação para a federação.
Ao fim do dia, haverá a plenária 

geral para debate. É nesta instân-
cia que as discussões dos grupos são 
levadas para aprovação da delega-
ção dos sindicatos. A nova diretoria 
da Feeb-RS será eleita no domingo, 
após o debate e votação sobre as alte-
rações do estatuto da entidade.

Assembleia em Caxias elege delegados
Na quinta-feira, 25 de março, às 19:00 horas, o Seeb de Caxias do Sul 
e Região  elege os delegados, suplentes e observadores que represen-
tarão os bancários da base territorial no Congresso da Feeb-RS. 
A delegação de Caxias, com 17 delegados e seus suplentes, será a 
segunda maior do estado, estando apenas atrás da portoalegrense, 
que conta com 123 representantes. Após Caxias, estão as delegações 
de Santa Maria e Novo Hamburgo . A quantidade de eleitos em cada 
entidade leva em conta o número de sindicalizados.



2 Março de 2010 Voz do Bancário

CIANO     MAGENTA    AMARELO     PRETO

Publicação do Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários de  

Caxias do Sul e Região
Fundado em 24 de outubro de 1935

Filiado à Feeb/RS, Contraf,  
Cut, Dieese e Diap

Coordenadores de Secretarias:
Imprensa, Divulgação e Mobilização: 
Daniela Amoretti Finkler; 
Organização e Política Sindical: 
Vaine Terezinha Andreguete;
Movimentos Sociais: Marcelo Caon;
Formação: Ademar Henrique Bellini; 
Finanças, Patrimônio e Administração: 
Ariovaldo Adão Filippi;
Cultura Esporte e Lazer: Luis Fernando Loro;
Saúde e Relações do Trabalho: 
Vilmar José Castagna;

vozdobancario@bancax.org.br

Borges de Medeiros, 676, Centro
 Caxias do Sul - RS
 Cep: 95020-310

Fone: (54) 3223.2166
Fax: (54) 3223.2405

bancax@bancax.org.br

Voz do Bancario´ Base Territorial: Caxias do Sul, Antônio Prado, 
Canela, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, 
Gramado, Ipê, Nova Pádua, Nova Petrópolis, 
Nova Roma do Sul, Picada Café, São Marcos 
e Veranópolis.
Conselho Editorial: Diretoria  do Sindicato dos 
Bancários de Caxias do Sul e Região;
Jornalista Responsável: 
Karine Endres - Mtb: 12.764
Diagramação: Karine Endres
Fotolitos e Impressão: Jornal Pioneiro; 
Tiragem desta edição: 2.500 exemplares; 

Elas continuam recebendo, 
em média, para as mesmas fun-
ções, rendimentos 30% infe- 
riores aos dos homens, mesmo 
quando possuem níveis de esco-
laridade superiores.

Quando observamos os núme-
ros referentes ao rendimento-hora 
da população, a desigualdade se 
mantém. Em 2003, as mulheres 
recebiam por hora cerca de 83% do 
rendimento dos homens, segundo 
o IBGE. Em todas as situações, o 
rendimento das mulheres negras é 
inferior, representando entre 35% 
a 50% do recebido pelos homens 
não negros e entre 45% a 65% em 
relação ao das mulheres não ne-
gras.

A desigualdade de rendimen-
tos entre homens e mulheres au-

Mulher contemporânea ainda tem muitos desafios

menta quanto maior é o nivel de 
escolaridade: a proporção é de 
cerca de 65% entre aqueles com 
11 a 14 anos de escolaridade e de 
aproximadamente 60% entre os 
que têm 15 anos ou mais (PNAD-
IBGE, 2001).

Bancárias
Segundo Denise Falkenberg 

Corrêa, diretoria sobre a Mulher 
Trabalhadora da Federação dos 
Bancários do RS (Feeb-RS), o ramo 
bancário reproduz as condições 
gerais do mercado de trabalho, e 
as bancárias também ganham de 
27 à 30% menos que os homens, 
para a mesma função. 

“Este dado se repete nos ban-
cos privados e nos públicos, o que 
gera surpresa, já que existem os 
planos de cargos e selários”, afir-
ma a diretora. Além disso, elas so-
frem uma dificuldade muito maior 
no encarreiramento.

Os dados constam na pesquisa 
“Mapa da Diversidade”, realizado 
pela Febraban. O mapa foi aplica-
do em 17 bancos e respondido por 
204.133 bancários. 

Para Denise, “devemos fazer 
política com estes dados, porque 

se trata de garantir direitos e 
condições dignas de trabalho para 
as bancárias e bancários”. 

A diretora da Feeb afirma  
ainda que se as mulheres não 
forem protagonistas de suas lutas, 
não terão como avançar em suas 
reivindicações.

Licença-Maternidade de 180 dias
Uma grande conquista mar-

cou a campanha salarial de 2009. 
Um dos pontos garantidos com a 

mobilização foi a garantia de 180 
dias de licença-maternidade, di-
reito conquistado após mais de 
dez anos de luta. 

Porém, mesmo com a inclusão 
do artigo 24º no Acordo Coletivo, 
foi preciso muita pressão do movi-
mento sindical bancário para 
que as instituições financeiras 
aderissem ao programa Empresa-
Cidadã, que permite que os em-
pregadores descontem estes dois 
meses no imposto a ser pago.

No dia 8 de Março, o Sindicato realizou o encontro “Mulher Contemporânea” para 
celebrar o Dia Internacional da Mulher. As lutas e reivindicações das mulheres 
atuais estiveram em debate. Salários menores, dulpa e tripla  jornada, violência 
doméstica e sexual foram itens discutidos. além do assédio moral e sexual.

tualmente, as mu-
lheres ainda ganham 
menos que os ho-

mens, quando desem- 
penham as mesmas ativi-
dades, mesmo quando têm 
maior qualificação. A dupla e 
tripla jornadas também são 
rotina para a grande maioria. 

A

Cem anos do Oito de Março
Neste 8 de Março, o Dia Inter-

nacional da Mulher faz um século de 
história. A origem mais conhecida da 
data se refere à uma greve que teria 
acontecido em Nova Iorque. Neste 
dia, em 1857, 129 tecelãs america-
nas teriam morrido queimadas, den-
tro da fábrica, durante uma greve. 
Porém, pesquisas recentes apontam 
que esta greve de tecelãs não acon-
teceu em 1857, mas sim, é um mito 
criado a partir de outros dois fatos 
reais. O primeiro foi uma longa 
greve de costureiras que durou de 
22 de novembro de 1909 a 15 de fe-
vereiro de 1910. O segundo foi um 
dos tantos acidentes de trabalho que 
ocorreram no início do século XX. 

Em 25 de março de 1911, tam-
bém em Nova Iorque, foi registrada 
a morte de 146 pessoas - na maio-
ria mulheres - durante um incêndio, 
causado pela falta de segurança nas 
péssimas instalações de uma fábrica 
têxtil. As portas da fábrica estavam 
fechadas, como de costume, para 
que as operárias não se dispersas-
sem na hora do almoço.

Em 1910, durante a 2º Confe-
rência da Mulher Socialista, uma 
feminista histórica – Clara Zetkin, 
dirigente do Partido Socialdemocra-
ta Alemão – teria sugerido uma data 
para a celebração do Dia Interna-
cional das Mulheres. Até hoje, se di-
vulga que Clara sugeriu o dia 8 de 
Março.

Porém, historiadores atuais 
dizem que Clara não chegou a sug-
erir uma data específica e sim, que 
cada país deveria escolher a sua. A 
comemoração, de caráter socialista, 
se perdeu em meio aos conflitos ar-
mados, a burocratização stalinista 
da União Soviética e o avanço do 
capitalismo ocidental na sua versão 
clássica americana, ou na sua versão 
socialdemocrata européia, cada vez 
menos socialista.

Apenas em 1970, com o ressur-
gimento do movimento feminista, 
o mito das mulheres queimadas vi-
vas estava firmado.  Rapidamente 
foi feita a síntese de uma greve 
que nunca existiu, a de 1857, com 
as outras duas, de costureiras, que 
ocorreram em 1910 e 1911, em Nova 
Iorque. 

Dolores Farias, no seu artigo no 
Brasil de Fato, nº 2, nos lembra que, 
em 1975, a ONU declarou a década 
de 75 a 85 como a década da mu-
lher e reconheceu o 8 de março como 
o seu dia. Logo após, em 1977, a 
Unesco reconhece oficialmente este 
dia como o Dia da Mulheres. 

O certo é que todo um ciclo de 
lutas, numa era de grandes trans-
formações sociais, até as primeiras 
décadas do Século XX, tornaram o 
Dia Internacional das Mulheres no 
símbolo da participação ativa das 
mulheres, para transformar a sua 
condição e transformar a sociedade.
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Muitas vezes maquiada sob a 
forma de brincadeiras - uma vaia 
coletiva por não ter alcançado um 
objetivo, por exemplo - o assédio 
moral é uma agressão que reduz a 
produtividade das empresas, gera 
doenças emocionais e físicas e bom-
bardeia as relações sociais.

O  assédio moral é todo com-
portamento abusivo (gesto, pa-
lavra e atitude) que ameaça, por 
sua repetição, a integridade física 
ou psíquica de uma pessoa, de-
gradando o ambiente de trabalho. 
São microagressões que, por serem 
sistemáticas, tornam-se destruti-
vas. Geralmente, este tipo de con-
duta ocorre quando há relações 
hierárquicas autoritárias, em que 
prevalecem atitudes negativas 
em relação aos subordinados. É o 
sentimento de ser ofendido, me-
nosprezado, constrangido e ultra-
jado pelo outro no ambiente de tra- 
balho. Essa humilhação causa dor, 
tristeza e sofrimento.

Em geral, quando as vítimas são 
mulheres, os controles são diversifi-
cados e visam intimidar, submeter, 
proibir a fala, interditar a fisiologia, 
controlando tempo e freqüência de 
permanência nos banheiros. Já com 
os homens, a prática do assédio bus-

Assédio Moral precisa ser denunciado
ara a procuradora 
do Trabalho, Priscila 
Boaroto, a denúncia é 

uma das poucas saídas para 
o assédio moral. Esta é uma 
das conclusões do encontro 
“Mulher Contemporânea”, que 
aconteceu na segunda-feira, 
oito de março, no Sindicato 
dos Bancários. A atividade foi 
uma celebração ao Dia Inter-
nacional da Mulher.

ca atingir preferencialmente a sua 
virilidade. 

Assédio nos bancos
Segundo levantamento do 

INSS, os trabalhadores do setor fi-
nanceiro são os que mais se afastam 
por adoecimento mental.  Um estu-
do feito pela psicóloga Lis Andréa 
Soboll, em sua tese de doutorado em 
Medicina, pela USP, mostrou que os 
bancos, em geral, utilizam-se do as-
sédio moral como instrumento de 
gestão, visando um total controle do 
cotidiano do trabalho e apostando 
no medo. O estudo analisou 28 ca-
sos de oito instituições financeiras.

Denúncia
Para a procuradora do Ministé-

rio Público do Trabalho de Caxias 
do Sul, Priscila Boaroto, “o assédio 
moral está cada vez mais frequente, 
e o trabalhador que a ele está sub-
metido deve procurar os meios para 
se defender, buscando denunciar 
no Sindicato da sua categoria, no 
Ministério Público, nas superin-
tendências regionais do MTE ou na 
Justiça”, afirma. 

Ela diz ainda que se deve procu-
rar diferenciar o assédio da pressão 
pelo cumprimento de metas, que 
também é comum. O assédio mor-
al reúne especificidades próprias, 
como a repetição do ato, que deve 
ter a inteção de humilhar o traba-
lhador.  “O assédio é uma conduta 
reiterada do empregador, que abala 
não apenas  fisicamente o trabalha-
dor, mas também o seu psicológico”, 
explica.

Segundo a procuradora, o as- 
sediador não pára com seu compor-
tamento quando o trabalhador asse-
diado se desliga da empresa. “Quem 
pratica o assédio o faz porque este é 
o seu perfil. Ele é perverso, se sat-
isfaz ao ver o sofrimento do outro”, 

afirma Priscila.  “Dificilmente o em-
pregador que assedia despede o tra-
balhador. Ele é mantido no trabalho 
até que não aguente mais e peça 
para sair. E o próximo funcionário 
que o subs-titui vai sofrer com as 
mesmas práticas”, diz.

Provas
A denúncia é a única forma 

de se interromper este ciclo. Para 
isso, é necessário que o trabalha-

dor vítima de assédio 
reúna o maior número 
possível de provas, 
já que a prática é de 
difícil comprovação.  
“Quem vem sofrendo 
de assédio deve reunir 
munição, como o teste-
mulho de colegas que 
viram a cena. Ele deve 
anotar o horário, dia e 
local em que a prática 
de assédio aconteceu, 
assim como telefones, 
e-mails, endereços 
dos colegas, para caso 
precise comprovar a 
violência”, exemplifica 
Priscila.

P “Sob as denominações de Mobbing, Bullying, Harcèlement Moral, 
Bossing, Harassment, Psicoterror, Ijime ou Murahachibu, o as-

sédio moral ou terror psicológico tem despertado a atenção de 
psicólogos, juristas, legisladores e aplicadores do direito, sendo, 
atualmente, questão das mais importantes - embora tão antiga 

quanto o próprio trabalho – em virtude do significativo aumento 
de denúncias de violência moral, travestida das mais variadas for-
mas, e a necessidade de humanizarem-se as relações de trabalho. 
“ Manual sobre Assédio Moral do Ministério Público do Trabalho.

Violência 
O assédio é uma violência física 

e psicológica contra o trabalhador, 
segundo Stelamaris Zanatta Tiz-
zato, psicóloga que presta  assesso-
ria para o Sindicato.  “Geralmente, 
quando falamos em violência, pen-
samos apenas na violência física, 
mas a psicológica é muito mais co-
mum e de certa forma, invisível, po-
dendo gerar uma série de doenças 
ocupacionais”, afirma.

Stelamaris explica que o assé-
dio favorece a ocorrência de aciden-
tes ligados ao trabalho, assim como 
proporciona o surgimento de uma 
série de doenças com danos que 
podem ser irreversíveis. Pesquisas 
sobre o tema indicam que homens 
e mulheres assediados sofrem com 
dores generalizadas, palpitações 
e tremores, sentimentos de inuti-
lidade, insônia ou sonolência exces- 
siva, depressão, diminuição da 
líbido, hipertensão, dores de ca-
beça, distúrbios digestivos, falta 
de apetite ou ganho de peso. Até 
mesmo o suícidio pode ser cogitado 
e levado à prática pelas vítimas do 
assédio moral.

Exemplos mais comuns de assédio

:: Impor o medo da demissão
:: Chamar a todos de incompetentes
:: Repetir a mesma ordem para realizar uma tarefa simples centenas de 
vezes ou dar ordens confusas e contraditórias e induzir ao erro 
:: Isolar a vítima e impedir os colegas de almoçar ou conversar com ela
:: Desviar da função ou retirar material necessário à execução da tarefa
:: Exigir que extrapole a jornada ou reduzir horário de refeições
:: Mandar executar tarefas acima ou abaixo do conhecimento do trabalhador
:: Pressionar a vítima para que ela abra mão de direitos
:: Voltar de férias e ser demitido
:: Sugerir que peça demissão por saúde 
:: Divulgar boatos sobre sua moral ou criticar sistematicamente o trabalho
:: Incentivar a competitividade e individualismo
:: Colocar guarda controlando entrada e saída e fazer revistas
:: Demitir os adoecidos ou acidentados

O que a vítima deve fazer

Resistir:  anotar com detalhes toda as humilhações sofridas 
(dia, mês, ano, hora, local ou setor, nome do agressor, cole-
gas que testemunharam, conteúdo da conversa e o que mais 
achar necessário)
Dar visibilidade:  procurar a ajuda do Sindicato e dos colegas, 
principalmente daqueles que testemunharam o fato ou que 
já sofreram humilhações do agressor. O apoio é fundamental 
dentro e fora da empresa
Cuidado: evitar conversar com o agressor sem testemunhas. 
Ir sempre com colega de trabalho ou representante sindical
Procurar ajuda: relatar o acontecido para outros canais da 
sociedade além do Sindicato, como o Ministério Público e a 
Justiça do Trabalho, Comissão de Direitos Humanos e Con-
selho Regional de Medicina 
Apoio: divida seus problemas com os familiares, amigos e 
colegas, pois o afeto e a solidariedade são fundamentais 
para recuperação da auto-estima, dignidade, identidade e 
cidadania
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Com um vasto cur-
rículo na área de fianças 
e carreira pública como 
Agente Fiscal do Tesouro 
do Estado, Mateus Ban-
deira assume a presidên-
cia do Banrisul. Ocupou 
cargos no governo es-
tadual, no Ministério da 
Fazenda e no Senado 
Federal. Em 2007, assu-
miu a função de Diretor 
do Tesouro Estadual. 

De outra banda, bei-
rando a extinção, o Tri-
bunal de Justiça Militar 
do Rio Grande do Sul abre 
suas portas para receber 
(com status de juiz de direito, apo-
sentadoria vitalícia e nomeação sem 
concurso) o ex-presidente do Banri-
sul, Fernando Lemos, que por quase 
oito anos esteve à frente do banco. 
Fernando Lemos serviu aos dois 

Na opinião das entidades re-
presentantivas da categoria, uma 
reestruturação deve ser ampla-
mente debatida com os trabalha-
dores, para que não haja prejuízo 
tanto para os empregados afetados, 
quanto para a missão da empresa 
enquanto instituição pública. 

Os empregados da Caixa Fe-
deral foram surpreendidos com 
o processo , implementado sem  
qualquer esclarecimento prévio 
ou mesmo abertura de negocia-
ção com os bancários. A extinção 
de áreas, como a Gerência de Ad-
ministração de Fundos e Seguros 
Sociais - GIFUS, sem aviso prévio 
gerou um clima de insegurança e 
indignação entre os trabalhadores.

A Caixa alega que os  emprega-
dos afetados pelo processo serão 
realocados, porém até o momento 
nada foi divulgado sobre isso. A 
postura da empresa vem causando 
preocupação entre inúmeros em-
pregados, não só aos que atuam 
nas GIFUS, mas a todos que estão 
em filiais. Há um grande contin-
gente de bancários trabalhando 
em setores como este, presentes 
na maioria dos estados.

Insegurança: Caixa implementa reestruturação
Um dos itens 

anunciados através 
de Circular Interna,  
aborda os proces-
sos seletivos inter-
nos (PSI) e propõe 
que durante um 
período de 90 dias 
os empregados ocu-
pantes de cargos 
em comissão nas 
áreas readequadas 
poderão ocupar car-
gos em comissão de 
mesmo nível remu-
neratório em ou- 
tras unidades, sem 
necessidade de PSI. 
Outro ponto é que 
poderão ocorrer 
condições flexibi-
lizadas para os PSI, 
visando promover e 
garantir a retenção 
de conhecimentos 
(dentro da própria 
unidade ou do processo).

Além disso, para todos os car-
gos em comissão será acrescido o 
benefício adicional de 60 dias para 
as regras vigentes de Assegura-
mento. 

Na CI a Caixa também in-
forma que as vagas oriundas de 
empregados desligados pelo PAA 
(Plano de Apoio à Aposentadoria) 
serão priorizadas para os em-
pregados das unidades que sofrer-
em mudanças.

A principal crítica do movi-
mento sindical gaúcho em relação 
ao processo de reestruturação é a 
total falta de transparência. Isto 
gera um clima de incerteza e in-
segurança que caracteriza a vio-
lência organizacional no ambiente 
de trabalho. Segundo denúncias 
recebidas pelo SindBancários, os 
empregados das áreas atingidas 
estão sendo, inclusive, compelidos 
a procurar vagas em outras uni-
dades.

Foto: Karine Endres

movimento sindical 
bancário está ques-
tionando o proecesso 

de reestruturação que a 
Caixa Econômica Federal está 
implementando nas filias da 
empresa.*

O
Sindicalize-se!  
Ainda há tempo

Ainda há tempo para se as-
sociar ao Sindicato  e concorrer a 
diversos prêmios. A campanha de 
sindicalização encerra no dia 26 de 
maio, com o sorteio da Loteria Fe-
deral.

Ao se associar, você concorre a 
diversos prêmios, além de ajudar a 
fortalecer a luta da categoria. Ainda 
mais: os sócios do Seeb têm acesso 
facilitado a uma série de recursos, 
como assessoria jurídica e psi-
cológica, assistência odontológica, 
salão de festas e sede campestre. 

Cada novo associado recebe 
uma cautela com cinco números 
distribuídos aleatoriamente.  Já os 
atuais sócios, que estiverem nessa 
condição até às 18 horas do dia 25 
de maio de 2010, concorrem com 
uma cautela. Os aposentados pre-
cisam realizar o recadastramento 
para concorrerem. O associado 
que conseguir novas filiações, rece-
berá uma cautela extra com cinco 
números. O prazo para entrega das 
fichas é até às 18 horas, do dia 25 
de maio de 2010.

Dança das cadeiras

últimos go-vernos gaúchos e, atual-
mente, está sendo investigado pelo 
Tribunal de Contas do Estado, por 
possíveis irregularidades em con-
tratos firmados sem licitação pelo 
Banrisul. 

Foto: Paula Fiori / Palácio Piratini

Confira os prêmios:

1º prêmio – 01 (uma) Scooter 
Burgman Suzuki 125
2º prêmio – 01 (uma) TV LCD 42” 
Sony
3º prêmio – 01 (uma) Máquina 
Fotográfica Digital Sony
4º prêmio – 01 (uma) Máquina 
Fotográfica Digital Sony
5º prêmio – 01 (uma) Máquina 
Fotográfica Digital Sony

Governo estadual troca Lemos (à direita) por Ban-
deira (à esquerda)

Esporte: Campeonato de futebol sete já 
tem cronograma para 2010

Os bancários que gostam de 
uma bola rolando no gramado já po-
dem preparar as chuteiras. O Sindi-
cato está organizando o Campeonato 
Bancário de Futebol Sete 2010.A 
competição está prevista para ini- 
ciar em 17 de abril, mas as inscrições 
serão realizadas já nos dias 8 e 9 de 
abril.  Os jogos estão previstos para 
os sábados pela manhã, à partir das 
9:00 horas. 

As quatro melhores equipes 
do certame serão premiadas com 
troféus e todos os atletas dos três 
melhores times receberão meda-
lhas.  Também receberão prêmios o 
goleiro menos vazado, a equipe mais 
disciplinada e o artilheiro do campe-
onato.

A equipe deverá apresentar no 
ato de inscrição a sua denomina-
ção, a relação de atletas, com nomes 

completos e bancos aos quais são 
vinculados. Neste ano, a inscrição-
caução será no valor de R$ 300,00. 
Este valor é devolvido às equipes 
participantes no final do certame, 
desde que o time não dê causa à 
W.O.

As equipes podem ser compos-
tas por bancários sócios ao Sindi-
cato, marido de bancária sócia, filho 
de sócio ou sócia, desde que com 
idade compreendida entre 16 anos 
completos e 18 anos incompletos. 
Sócios novos também podem partici-
par, porém, devem ter efetivado sua 
associação ao Seeb até o último dia 
para inscrições das equipes. O total 
de participantes é de 15 jogadores 
para cada time.

A reunião de orientação acon-
tece no dia 15 de abril, às 18:00 
horas, no auditório do Sindicato.


