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POR QUE TEMOS DE ORGANIZAR A 
CATEGORIA BANCÁRIA EM 2021?

Os bancários do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do 
Brasil (BNB), Banco da Amazônia (Basa), Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), Itaú, Bradesco e Santander se reúnem virtualmente entre 

os dias 3 e 8 de agosto para debater as estratégias de mobilização e organização para 
2021. No fi m de semana, dias 30 e 31/7, os bancários do Nordeste estiveram reunidos 
durante a Conferência Regional da Fetrafi /NE para defi nir as prioridades para este ano. 
Mesmo sem campanha salarial, esses momentos são fundamentais para nos organizarmos 
e enfrentarmos os desafi os que estão postos para a categoria bancária.

Em 2020 realizamos uma campanha nacional atípica, em plena pandemia, e mesmo com 
muitas difi culdades, num cenário extremamente adverso, conseguimos, com muita luta e 
organização, fecharmos acertadamente uma convenção e acordos específi cos bianuais que 
nos garantiram aumento real e manutenção de direitos num momento delicado do nosso 
país. Somos, assim, uma das poucas categorias de trabalhadores, senão a única, a já ter 
garantido aumento real em 2021. Tudo fruto da força da nossa mobilização e organização.

Entretanto, apesar de não estarmos lutando este ano por cláusulas econômicas, temos muitos desafi os a 
enfrentar e precisamos, sim, nos organizarmos. É hora de lutarmos pela defesa dos nossos direitos, por mais 
empregos, mais saúde, mais segurança e principalmente, por um país melhor e mais justo para todos.

Nesse momento, nossa unidade é fundamental em defesa de tudo que já conquistamos, inclusive da nossa 
democracia, pois sem democracia não há direitos. Diante de um governo que prioriza o retrocesso, o ataque aos 
direitos dos trabalhadores e às proteções sociais historicamente conquistadas, precisamos estar atentos, fi r-
mes e fortes em defesa do nosso patrimônio, das nossas conquistas como mais empregos, melhores condições 
de trabalho, em defesa dos nossos planos de saúde e de previdência complementar, nossa segurança e negociar 
as novas formas de modelos de produção nos bancos.

Temos também de estar atentos e buscar negociar o retorno ao trabalho presencial, e já estamos reivindi-
cando uma negociação com a Fenaban para debater o tema. Precisamos saber o que os bancos estão pensando 
e garantir que os bancários tenham toda a segurança para este retorno. Não vamos permitir que a saúde do 
trabalhador seja colocada em risco.

Por isso, é fundamental a realização desses encontros por bancos, das conferências regionais e da Conferência 
Nacional, assim como a participação efetiva da categoria nesses eventos. Temos que estar um passo à frente 
para debater com os banqueiros temas como teletrabalho, tratamento das sequelas da Covid, home offi ce, mais 
saúde, mais empregos, novas tecnologias, defesa dos direitos e defesa da democracia, contra o desmonte desse 
governo e, para isso, precisamos estar unidos e mobilizados. 

Mas nossa luta vai além do corporativismo. Temos também que ter vacina para todos para podermos mostrar 
a força popular e construir um projeto político em defesa da democracia, contra os ataques aos trabalhadores 
e por um país mais justo e digno para todos. Esse é o país que queremos. Nossa força é a nossa unidade. #Es-
tamosNessaLutaComVocê.
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CONFERÊNCIA REGIONAL 
DEBATE PRIORIDADES DOS 
BANCÁRIOS DO NORDESTE

Nos dias 30 e 31/7, os bancá-
rios do Nordeste se reuniram 
virtualmente para debater os 

desafi os e as prioridades da categoria 
para 2021 durante a X Conferência 
Regional da Fetrafi /NE, com o tema 
“Vida é Luta”.

A abertura aconteceu dia 30/7, 
com a participação da presidente da 
Contraf- CUT, Juvândia Moreira, do go-
vernador do Piauí, Wellington Dias (PT) 
e do coordenador geral do Consórcio 
Nordeste, Carlos Gabas, fazendo aná-
lise de conjuntura. “Estamos vivendo 
um momento de mudanças profundas 
na nossa categoria e temos urgência 
de retomar esse país de volta, em 
defesa dos bancos públicos, contra 
as privatizações, contra os ataques 
aos direitos dos trabalhadores. É 
preciso valorizar os sindicatos e as 
negociações coletivas para proteger 
os direitos da classe trabalhadora”, 
afi rmou a presidente da Contraf.

O governador do Piauí explanou 
sobre a importância do Consórcio 
Nordeste enquanto estímulo da região, 
elevando a auto estima do nosso povo e 
discutindo eixos que coloquem a região 
como referência no país. O ex-ministro 
do governo Lula e atual coordenador 
do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, 

encerrou a mesa com uma extensa e 
importante análise de conjuntura. “A 
matança do nosso povo é um projeto 
de governo. Olhando para esse cenário 
é que temos que nos organizar”.

No segundo dia, o professor da 
UFPB, José Henrique Artigas, reali-
zou a análise de conjuntura, enquanto 
a economista do Dieese, Rosângela 
Vieira explanou sobre o balanço dos 
bancos, enfatizando os novos modelos 
de trabalho (home offi ce e agências 
digitais), a lucratividade, mesmo na 
pandemia, o fechamento de agências 
e de postos de trabalho. Em seguida, 
o conselheiro da Previ, Wagner Nas-
cimento debateu sobre a importância 
de se defender os fundos de pensão. 
Ao fi nal, os congressistas aprovaram 
as propostas e elegeram os delegados 
à Conferência Nacional. 

O presidente da Fetrafi /NE, Carlos 
Eduardo, ressaltou a importância do 
Congresso, da presença dos presi-
dentes dos sindicatos fi liados e dos 
delegados e delegadas. “Somente com 
nossa unidade, com conhecimento e 
com garra, poderemos enfrentar os 
desmontes do governo e lutar por um 
Brasil que respeite as empresas públi-
cas e os trabalhadores e trabalhadoras 
do nosso país”, ressaltou o presidente.

1. Vacina para todos já;

2. Contra as demissões e por mais 
e melhores empregos no sistema 
fi nanceiro;

3. Defesa da Indústria Nacional e de 
um plano de retomada do desenvolvi-
mento;

4. Contra a fome e miséria;

5. Em defesa das estatais e do serviço 
público;

6. Racistas, Machistas e Fascistas 
não passarão!

7. Defesa da Amazônia, Reforma Agrá-
ria e Segurança Alimentar;

8. Regulamentação do Sistema Finan-
ceiro;

9. Fim do Assédio Moral e contra as 
metas abusivas;

10. Em defesa dos Fundos de Pensão;

11. Fora Bolsonaro!

12. Lula 2022

VEJA OS ENCAMINHAMENTOS 
APROVADOS NA CONFERÊNCIA 

REGIONAL
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32º CONGRESSO NACIONAL 
DOS FUNCIONÁRIOS DO BB 

ACONTECE DIAS 6 E 8/8
Com o tema “Construindo Juntos 

o Futuro do Banco do Brasil”, acon-
tece, nos dias 6 e 8 de agosto, o 32º 
Congresso Nacional dos funcionários 
do Banco do Brasil. O evento abrigará 
três mesas de debate para avaliar o 
“Retrato do Banco do Brasil nos últi-
mos anos”; “O BB que queremos para 
o futuro do Brasil” e a “Diversidade 
para construir um banco realmente 
do Brasil”. Nesta última mesa, a dis-
cussão abordará a diversidade como 
forma de resistência e democracia, 
mais inclusão para um banco com a 
cara do Brasil.

Entre os participantes convidados 
para compor as mesas estão o funda-
dor e reitor da Universidade Zumbi dos 
Palmares professor dr. José Vicente, a 
economista e técnica do Dieese Nadia 
Vieira de Souza e o professor univer-
sitário e político Jean Wyllys.

Representando os funcionários do 
BB, também estarão presentes Jean 
Moreira Rodrigues, ex-funcionário do 
BB; Débora Fonseca, Conselheira de 
Administração do BB eleita pelos fun-
cionários; Isabela Lemos, funcionária 
aposentada do BB e Carlos Augusto 
Vidotto, ex-funcionário do BB e ex-
dirigente do Sindicato dos Bancários 
e Financiários de São Paulo, Osasco 
e Região. 

Graças a atuação dos bancos 
públicos, as crises econômicas não 
foram ainda piores no Brasil. Enquanto 
os bancos privados se concentram 
nas cidades e regiões mais ricas, 
os bancos públicos estão presentes 
em todo o país. Isso contribui para o 
acesso ao crédito imobiliário e para as 
pequenas e microempresas”, explica o 
coordenador da Comissão de Empresa 
dos Funcionários do Banco do Brasil 
(CEBB), João Fukunaga.

O evento será no formato eletrôni-
co, via videoconferência Zoom. 

06 DE AGOSTO | SEXTA-FEIRA
Abertura solene conjunta dos: 37º Congresso Nacional dos Empregados 

da Caixa; 32º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil; 27º 
Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Nordeste; 13º Congres-
so dos Funcionários do Banco da Amazônia e 1º Congresso Nacional dos 
Funcionários do BNDES

DIA 08 DE AGOSTO | DOMINGO
9h às 10h – Aprovação do Regimento Interno 
10h05 – Homenagem ao ex-presidente da FEEB SP/MS, Jeferson Rubens 

Boava, e  trabalhadores (as) do BB vitimados pela Covid-19
10h15 às 11h45 – Eixo 1 – Diversidade para construir um banco real-

mente do Brasil: Jean Wyllys – Jornalista, professor universitário e político; 
Isabela Lemos – aposentada do BB; Prof. Dr. José Vicente – Fundador/reitor 
da Universidade Zumbi dos Palmares

13h às 14h15 – Eixo 2 – Retrato do Banco do Brasil nos últimos anos: 
Jean Moreira Rodrigues – Ex-funcionário do BB; Nadia Vieira de Souza – 
Economista e técnica do Dieese – BSB

14h30 às 15h45 – Eixo 3 – O BB que queremos para o futuro do Brasil: 
Carlos Augusto Vidotto – Ex-funcionário do BB e ex-dirigente do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo; Debora Fonseca – Conselheira de Administração 
do BB eleita pelos funcionários

16h às 18h – Plenária Final

PROGRAMAÇÃO
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37º CONECEF ACONTECE DIAS 6 E 7/8, 
DE FORMA VIRTUAL

Com o tema “Em defesa da Caixa e de 
seus empregados. Por um Brasil melhor”, o 
37º Congresso Nacional dos Empregados da 
Caixa (Conecef) acontece nos dias 6 e 7 de 
agosto, através da plataforma Zoom, devido 
a pandemia da Covid-19. Durante o evento 
são esperados 340 delegados(as), garantin-
do a participação de ativos, aposentados e 
respeitando a cota de gênero. O Ceará deve 
participar com um total de 9 delegados, 
eleitos durante o Encontro Estadual dos 
Bancários, dia 22/7.

A abertura do 37º Conecef acontece dia 
6/8, conjuntamente com a abertura do 32º 
Congresso Nacional dos Funcionários do 
Banco do Brasil; 27º Congresso Nacional 
dos Funcionários do Banco do Nordeste; 13º 
Congresso dos Funcionários do Banco do 
Amazônia e do 1º Congresso Nacional dos 
Funcionários do BNDES.

No sábado, dia 7/8, os empregados se 
reúnem para debater Saúde Caixa; Funcef; 
Defesa da Caixa e dos Bancos Públicos e 
condições de trabalho dos empregados.

PROGRAMAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL 
DOS EMPREGADOS DA CAIXA – CONECEF

06 de agosto 
19h – Abertura Conjunta dos Congressos dos Bancos Públicos;

07 de agosto
– 9h: Leitura e votação do Regimento Interno e Apresentação de 

Teses
– 10h: Painel 1: Saúde Caixa;
– 10h30: Painel 2: FUNCEF;
– 11h: Painel 3: Defesa da Caixa e dos Bancos Públicos;
– 11h30: Painel 4:  Condições de Trabalho
- 12h15 – Deliberações e Encaminhamentos
– 13h – Encerramento

Não é de hoje que as entidades 
representativas dos empregados da 
Caixa Econômica Federal denunciam a 
precariedade das condições de traba-
lho e a falta de pessoal, que causam 
sobrecarga dos trabalhadores e com-
prometem o atendimento à população. 
O problema chamou atenção do Minis-
tério Público Federal (MPF) que no dia 
5/7 ajuizou a Ação Civil Pública (ACP) 
com objetivo de obter decisão judicial 
que obrigue a Caixa a realizar melho-
rias no seu Sistema de Atendimento 
ao Consumidor (SAC) em todo o país.

Hoje a Caixa tem um défi cit de 
quase 20 mil postos de trabalho. Isso 
somado às condições precárias de 
trabalho e às metas desumanas, faz 
com que os empregados estejam em 
sua maioria esgotados e adoecidos. A 
contratação de mais empregados para 

o banco é uma pauta que as entidades 
sindicais e associativas têm reiterado 
nas negociações com a empresa e por 
meio de mobilizações em todo o país.

Para a coordenadora da Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE/Cai-
xa), Fabiana Uehara Proscholdt, a ação 
do MPF é extremamente importante, 
porque se junta aos esforços das re-
presentações dos trabalhadores para 
melhorar as condições de trabalho no 
banco e, consequentemente, o aten-
dimento à população.

“Os empregados não medem esfor-
ços para fazer o melhor, mas devido 
às péssimas condições de trabalho 
e sobrecarga de atividades eles não 
conseguem atender da melhor forma 
a população e os clientes do banco. 
Cada vez mais a direção da Caixa deixa 
de priorizar o bom atendimento para 

focar na questão da cobrança de me-
tas que não são atingíveis e acabam 
gerando o afastamento dos colegas por 
adoecimento e agravando a carência 
de pessoal”, destaca a coordenadora 
da CEE.

A Caixa encerrou o 1º trimestre de 
2021 com 81.876 empregados, com 
fechamento de 2.943 postos de tra-
balho em doze meses, infl uenciado pelo 
Programa de Desligamento Voluntário 
(PDV). Por outro lado, o banco registrou 
incremento de aproximadamente 42,4 
milhões de novos clientes. Segundo o 
Dieese, o número de clientes por em-
pregado, em 2007, tinha a média de 
575,7 correntistas por empregado. 
Já no 1º trimestre deste ano, a média 
subiu assustadoramente para 1.780 
clientes por empregado, um aumento 
de mais de 209%.

MPF COBRA DA CAIXA MELHORIAS NO ATENDIMENTO E 
ENTIDADES QUEREM MAIS CONTRATAÇÕES
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XXVII CONGRESSO NACIONAL 
DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB 

ACONTECE DIAS 6 E 7/8, 
VIRTUALMENTE

Nos próximos dias 6 e 7 de 
agosto será realizado, de for-
ma virtual, o XXVII Congresso 

Nacional dos Funcionários do BNB. A 
expectativa é de participação de 74 
delegados de todos os estados com 
BNB em suas bases, que se reunirão 
para debater conjuntura política e 
econômica nacional, defesa do BNB 
e do FNE, além de outros desafi os 
e prioridades do funcionalismo para 
o ano de 2021.

A abertura acontece na noite do 
dia 6/8, a partir das 19h, conjunta-
mente com a abertura dos Congres-
sos Nacionais dos Funcionários do 
Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Banco da Amazônia e BN-
DES. Será realizada uma análise 
de conjuntura focada no tema De-
mocracia e Vacinação para Todos, 
com coordenação da presidente da 
Contraf-CUT, Juvandia Moreira.

No sábado, dia 7/8, a programa-
ção prossegue a partir das 9h, com 
debate sobre os ataques à região 
Nordeste, com a participação da 
deputada federal Érika Kokay (PT/
DF). Na sequência, a economista e 
técnica do Dieese, seção Contraf-
CUT, Vivian Machado, vai abordar a 
situação dos trabalhadores do BNB 
no tocante a emprego, salários, 
benefícios e desempenho do Banco. 
Em seguida, o professor, economista 
e ex-deputado constituinte Firmo 
Fernandes de Castro, que vai falar 
sobre o FNE e os impactos da MP 
1052 sobre o BNB e a Economia 
Regional.

Ao fi nal, os congressistas irão 
apresentar, debater, elencar e 
aprovar resoluções específi cas dos 
funcionários do BNB.

DIA 06/08 – SEXTA-FEIRA 

• 19:h – Abertura conjunta com os Congressos de Funcionários 
do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia 
e BNDES. 

• Análise de conjuntura focada no tema DEMOCRACIA E VA-
CINAÇÃO PARA TODOS – Coordenação: Juvandia Moreira. 

DIA 07/08 – SÁBADO 
• 9h – Abertura e Aprovação do Regimento Interno.
• 09h30 – Conjuntura: Nordeste sob ataque, com a deputada 

federal Érika Kokay (PT/DF).
• 10h15 – Exposição DIEESE focada no Banco do Nordeste 

do Brasil, abordando a situação dos trabalhadores no tocante 
a emprego, salário e benefícios e desempenho do Banco, com a 
técnica do Dieese, Vivian Machado.

• 11h – Debate: Impactos da MP 1052 sobre o Banco do 
Nordeste do Brasil e a Economia Regional, com o economista e 
ex-deputado congressista, Firmo de Castro.

• 12h – Debate pelos participantes da Plenária.
• 12h30 – Apresentação e aprovação das moções e resolu-

ções do Congresso. 
• 14h – Encerramento. 

“A estratégia adotada pelo Comando Nacional dos Bancários 
de assinar acordos com validade de dois anos mostra-se mais 

uma vez acertada.  Este ano seremos uma das poucas, se não a 
única categoria a ter automaticamente reajuste pela infl ação 

mais aumento real de 0,5%, sem prejuízo da discussão de 
estratégias para garantir a defesa do BNB como Banco Público e 

a valorização do seu corpo funcional”
Tomaz de Aquino, diretor do Sindicato e coordenador da 

Comissão Nacional dos Funcionários do BNB

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
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MANIFESTAÇÃO PELA 
VALORIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 
DO BRADESCO DESTACA COMBATE 

ÀS METAS ABUSIVAS
O Sindicato dos Bancários do Ceará realizou mais uma manifestação refe-

rente à Campanha de Valorização dos funcionários do Bradesco. A atividade 
aconteceu na quinta-feira, dia 29/7, nas principais agências do Bradesco 
nos corredores bancários da Parangaba e Montese. 

Em plena pandemia, o banco vem batendo recordes de lucratividade, 
mas, em contrapartida, onera seus funcionários com metas abusivas, as-
sédio moral, ameaça de demissões, redução de quadros e fechamento de 
agências, o que também precariza o atendimento à população. Com o slogan 
“Que Vergonha Bradesco”, as entidades representativas dos funcionários 
vêm denunciando, nas ruas e nas redes sociais, a postura intransigente do 
banco. A campanha acontece todas as quintas.

No próximo dia 3 de agosto acontece, das 9h às 17h, de maneira vir-
tual através da plataforma Zoom, o Encontro Nacional dos Funcionários do 
Bradesco. Os diretores Telmo Nunes, Humberto Simão e Antônia Marques 
vão representar os bancários cearenses no Encontro.

“Estaremos debatendo no Encontro Nacional todas as pautas que estamos 
abordando na Campanha de Valorização: defesa do emprego, fi m das metas 
abusivas e do assédio moral, fechamento de agências e mais segurança nos 
locais de trabalho. Nossa luta é por mais respeito aos funcionários e um 
atendimento digno aos clientes”, afi rma o diretor do Sindicato e funcionário 
do Bradesco, Telmo Nunes.

Os bancários de bancos públicos 
e privados de todo o país se reúnem 
virtualmente entre os dias 3 e 8 de 
agosto para discutir estratégias de 
mobilização e lutas para enfrentar 
questões específi cas de cada banco 
relacionadas à manutenção do em-
prego, saúde e condições de trabalho, 
além de temas que envolvem toda a 
classe trabalhadora, como a minuta 
de decreto que altera o Programa de 
Alimentação do Trabalhador (PAT) e vai 
limitar radicalmente os benefícios dos 
vales refeição e alimentação, apresen-
tada pelo governo Bolsonaro.

“Todo o país luta hoje por empre-
gos, para ter saúde, alimentação, uma 
vida digna. Com bancárias e bancários 
não é diferente. Para defender nossos 
direitos e nossas conquistas, preci-
samos nos organizar, nos unir. Esse é 
o caráter dos encontros dos bancos 
que estamos realizando no começo de 
agosto. Toda a população está sofrendo 
ataques seguidos desse governo. É 
hora de lutarmos, de nos defendermos. 
Vamos começar a organizar a categoria 
bancária nessa luta, para termos mais 
empregos, melhores salários, comida na 
mesa e saúde. Para termos um Brasil 
melhor”, declarou Juvandia Moreira, 
presidenta da Contraf-CUT.

BANCO DO BRASIL, CAIXA E BNB 
– entre os dias 6 e 8/8 (veja matérias 
específi cas).

BRADESCO – Dia 3/8, com o mote 
“O que queremos do Futuro é emprego, 
saúde e um Brasil melhor”.

SANTANDER – Dia 3/8, com o tema 
“Contra a precarização e em defesa da 
vida e do emprego”.

ITAÚ – Dia 5/8, com o mote “O futuro 
só será possível com emprego, saúde e 
melhores condições de trabalho.

BASA – Dia 8/8, com o tema “De-
senvolvendo a região norte e o País”.

ENCONTROS NACIONAIS 
POR BANCOS ACONTECEM 

DE 3 A 8 DE AGOSTO



Apagão na ciência
Desde o último dia 26/7 que professores 

e pesquisadores do Brasil inteiro ten-
tam acessar a plataforma Lattes, onde 
fi cam hospedadas todas as informa-

ções dos pesquisadores, bem como os 
seus trabalhos desenvolvidos, mas não 
conseguem. Ao procurarem o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico (CNPq) foram informados 

de que o sistema Lattes estava fora do ar, 
pois o servidor do CNPq “queimou” e que 
não havia backup. Ainda não é possível 
dimensionar a quantidade de dados que 

foram perdidos. 

Desumanidade
A Secretaria-Geral da Presidência infor-
mou dia 26/7 que Bolsonaro vetou um 

projeto que facilitaria o acesso a remédios 
orais contra câncer por meio dos planos 
de saúde. A proposta foi aprovada pelo 
Congresso Nacional no início do mês e 
visava reduzir as exigências para que 

os planos de saúde fossem obrigados a 
custear tratamentos orais contra o câncer. 
Os parlamentares podem derrubar o veto. 
A Câmara aprovou o projeto por 388 a 10 

e o Senado aprovou por unanimidade. 
Segundo o governo, o texto do projeto po-
deria comprometer o mercado dos planos 

de saúde.

Live do Voto impresso
A reação às falas de Bolsonaro na live em que 

atacou, sem provas, o sistema eleitoral tem sido a 
pior possível, tanto no Supremo Tribunal Federal 

(STF) como no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O 
presidente foi chamado de “moleque” por um dos ma-
gistrados do STF, e teve o apoio e a concordância de 
outros colegas –que têm usado adjetivos igualmente 

contundentes quando se referem ao mandatário. 
Além de usar o Twitter para desmentir Bolsonaro em 

tempo real, a Secretaria de Comunicação do TSE 
compilou uma série de links que refutam várias de 

suas declarações. Bolsonaro divulgou uma profusão 
de mentiras e de suspeitas que já foram seguidamen-
te desmentidas por investigações feitas pela Polícia 

Federal ou pela própria corte.

BRADESCO É O CAMPEÃO DO 34º CAMPEONATO 
DE FUTSOÇAITE DOS BANCÁRIOS
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No último dia 17/7, no Clube da 
Caixa, foi disputada a fi nal do 34º Cam-
peonato de Futsoçaite dos Bancários, 
edição 2020. O Bradesco foi o grande 
campeão ao vencer a equipe da Abesc 
por 1 x 0. O terceiro lugar fi cou com o 
time da Apcef, que venceu o Itaú pelo 
placar de 7 x 0.

Os atletas Péricles (Apcef) e Artur 
(Abesc) dividiram a artilharia do cam-

peonato ao marcarem 8 gols durante 
a competição. Já o atleta Carlos 
Eduardo (Bradesco) foi escolhido o 
melhor goleiro.

A 35ª edição do Campeonato de 
Futsoçaite dos Bancários se iniciou 
no último sábado, dia 31/7, no Clube 
da Caixa, com os seguintes jogos: 
Bradesco 2 x 1 Itaú e AABB/Abesc 3 
x 0 BB Metropolitano.

APCEF CAMPEÃ DO MASTER – 
No último dia 15/7, no Clube da Caixa, 
aconteceu a fi nal do IX Campeonato 
Master de Futsoçaite relativo ao ano 
de 2020. A equipe da Apcef sagrou-
se campeã do torneio ao vencer 
a Abesc por 3 x 1. O atleta Tiago 
Sávio, da Abesc, foi o artilheiro da 
competição, com 7 gols marcados. 
Já Romário, da Apcef, foi eleito o 
melhor goleiro.


