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O ano de 2019 foi difícil 
para a categoria bancária. 
Os bancos,  visando a 
d ig i ta l ização de seus 

serviços e a concorrência com os 
bancos virtuais, resolveram enxugar 
seus quadros de funcionários e fechar 
agências. Assim, os 5 maiores bancos 
do país, demitiram funcionários e 
abriram Planos de Demissão Voluntária 
(PDV) para reduzir ao máximo possível 
a quantidade de funcionários.

Paralelamente a isso, o governo 
implantou novas políticas de previdência 
e novas formas de contratação, como a 
carteira Verde e Amarela, que na teoria, 
beneficia os trabalhadores mais jovens 
em detrimento dos mais velhos. Mas na 
prática, todos perdem, pois os jovens 
já entram no mercado com salários 
e benefícios reduzidos.  Ao ficarem 
mais velhos, serão substituídos por 
trabalhadores mais novos – assim como 
um dia entraram na vaga de alguém.  

O governo disse que implantou tais 
medidas para gerar empregos. Mas o 
movimento sindical sabe de longa data, 
que nenhum corte de direito ou salário 
garante abertura de vagas. Se isso fosse 
verdade, teriam sido criados muitos 
postos de trabalho após a terceirização 
e a Reforma Trabalhista do governo 
anterior. Não foi isso que aconteceu. 
O que garante abertura de vagas é a 
retomada da economia, não o corte de 
direitos dos trabalhadores.

Esse é o cenário que ficou desenhado 
no Brasil de 2019. O futuro sombrio que 
se avizinha para a categoria bancária, 
pede um MOVIMENTO SINDICAL 
cada vez mais unido e mais forte, para 
combater com firmeza os abusos contra 
o trabalhador, assim como foi combatida 
a implantação da MP 905, dia 26/11, 
na reunião do comando Nacional dos 
Bancários com a Fenaban. A categoria 
precisa permanecer unida. Fortaleça 
seu SINDICATO, ele é sua única garantia! 

2019 difícil para o trabalhador, 
a união é a única solução.

RETROSPECTIVA 2019

O Sindicato dos Bancários de Sorocaba 
e Região deseja a todos um Feliz Natal 

e um 2020 repleto de realizações!
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RETROSPECTIVA 2019

Fechamos 2018 com 
uma serie de ameaças 
(perdas de benefícios) 
na mesa de negociação 

e conseguimos reverter 
algumas como a manutenção 
dos tíquetes, da PLR, do plano 

saúde caixa, da negociação 
por dois anos, entre outras: 
Enfrentar a nova legislação 
trabalhista; Preocupação 
com a reforma previdenciária 
e  E n f ra q u e c i m e n t o  d o 
MOVIMENTO SINDICAL.

JANEIRO

FEVEREIRO

Bradesco explicava ao movimento 
sindical seu PDE (Prêmio de 

Desenvolvimento Extraordinário)
A avaliação do desempenho 

será dos resultados gerados 
do ano todo – inclusive 
retroativo a janeiro de 2019. 
Movimento sindical solicitou 
esclarecimentos.

h t t p s : / / w w w .
bancariosorocaba.com.br/
single-post/2019/12/04/
Retrospectiva---Reunião-com-o-
Bradesco-para-esclarecer-PDENo final de 2018, os funcionários 

da agência Prime do Bradesco, em 
Itu, denunciaram ao sindicato um 
dos piores casos de assédio moral 
que a entidade já registrou. 

https://www.bancariosorocaba.
com.br/single-post/2019/12/02/
R e t r o s p e c t i v a - - - G e r e n t e -
assed iadora-do-Bradesco-é-
demitida-em-Sorocaba-e-Gerente-
de-outra-agência-insinua-revista-
em-funcionaria-transferida

Caso de assédio moral no Bradesco Prime 
em Itu tem final feliz: gerente é transferida!

Para as agências de porte pequeno, estes 
serão os caixas que revezarão no atendimento 
aos clientes. Em agências de grande porte, 
existirá a figura do caixa propriamente dito, 
poucos é verdade!

https://www.bancariosorocaba.com.br/
single-post/2019/12/04/RETROSPECTIVA---
Santander-prepara-junção-de-cargos

Santander preparava junção de cargos e 
criava o Gerente de Negócios e Serviços

MARÇO
Sindicato preparou palestra sobre os 
riscos da reforma previdenciaria

Questões a respeito da Reforma da 
Previdência foram debatidas na palestra 
realizada pelo Sindicato no dia 12 de março, 
em sua sede. Aberta a todos os bancários, 
a palestra foi proferida pelos advogados 
Dr. Fernando José Hirsch e Nathália Fiorini 
Mayer, da LBS Advogados, responsável pelo 
Departamento Jurídico do sindicato.

https://www.bancariosorocaba.com.br/
single-post/2019/12/04/Retrospectiva---
Palestra-no-sindicato-aborda-reforma-da-
previdência-e-seus-riscos-aos-trabalhadores

Sindicato inicia 
premiação de jantar para 
aniversariantes do mês

Em janeiro deste ano, o SINDICATO iniciou 
uma premiação inédita na entidade: premiar 
com um jantar dois aniversariantes de cada 
mês - sendo um de Sorocaba e outro da 
região - com direito à acompanhante.



RETROSPECTIVA 2019

Sindicato preparou palestra sobre os 
riscos da reforma previdenciaria

No Bradesco, a barba estava liberada

Foi feita uma votação 
para escolher uma chapa que 
cuidaria da Cassi. Infelizmente, os 
funcionários escolheram a chapa 
do banco. Agora está nas mãos do 
Banco do Brasil decidir o futuro 
da Cassi, que é dos funcionários. 

h t t p s : / / w w w .
bancariosorocaba.com.br/single-
post/2019/12/04/Retrospectiva-
--Sindicato-participa-de-reunião-
sobre-o-futuro-da-Cassi

Sindicato participou de reunião 
sobre o futuro da Cassi

Algumas reclamações 
c o m e ç a m  c h e g a r, 
denunciando gestores 
que insistem em cobrar 
a barba raspada de seus 
comandados. O banco 
já tornou público que 
não existe nenhum  
impedimento neste 
sentido. https://www.
b a n c a r i o s o r o c a b a .
c o m . b r / s i n g l e -
p o s t / 2 0 1 9 / 0 2 / 0 5 /
Bradesco-reafirma-que-
não-há-proibição-de-
uso-de-barba

ABRIL
Caixa estudava PDV (aberto em junho) e 
diretor Cabrera era liberado para o sindicato

A diferença entre o Programa 
de 2018 e o deste ano está apenas 
no valor do incentivo financeiro e 
na quantidade de trabalhadores 
que poderão aderir. O diretor 
Antonio Cabrera é liberado pela 
Caixa, para atuar no sindicato.

h t t p s : / / w w w .
bancariosorocaba.com.br/
single-post/2019/05/20/
Caixa-abre-novo-PDV-e-35-
mil-bancários-poderão-aderir-ao-programa

Diretores do sindicato participam de 
reunião com o COE Santander

Os diretores do Sindicato, Marcelo 
Teles, Rodolfo Lima e Ariovaldo Brito, 
participaram da reunião com o COE 
Santander, em São Paulo, dia 2 de 
abril. Na ocasião foram levantados 
e debatidos diversos assuntos 

interessantes aos funcionários.
https://www.bancariosorocaba.

com.br/single-post/2019/04/18/
Reunião-com-Santander-discute-
vários-assuntos-de-interesse-dos-
funcionários

Santander retira porta da ag. General 
Carneiro e sindicato cobra providências

Foi protocolado documento na 
Câmara Municipal de Sorocaba, junto 
ao vereador Francisco Martinez, pedindo 
providências com relação a ação do banco 
Santander, de retirar a porta giratória de 
uma de suas agências em Sorocaba. 
https://www.bancariosorocaba.
com.br/single-post/2019/05/06/
Sindicato-protocola-documento-
junto-ao-vereador-Martinez-pedindo-
providências-quanto-a-retirada-de-
portas-giratórias-do-Santander

MAIO

Falhas nas homologações do Itaú e 
Santander em prejuízo do trabalhador 
Apenas sete demitidos pediram 

o acompanhamento do sindicato em 
suas homologações, todas erradas 
(basicamente nas verbas do FGTS) e em 
uma delas o prejuízo do trabalhador era 

superior a R$ 40 mil.
https://www.bancariosorocaba.

com.br/single-post/2019/12/05/
Retrospectiva---Itaú-e-Santander-não-
homologam-mais-no-sindicato

JUNHO

Sindicato recorreu ao Vereador 
Martinez (autor da lei) que solicitou 
fiscalização cobrando a reinstalação. 
A segurança do banco informou ter 
trocado as fechaduras da agência. 
Ao nosso ver a lei não deveria ser 
desrespeitada.

Já a agência de araçariguama foi 
totalmente reformada depois de 
uma explosão, acontecida no dia 7 

Santander: Prefeitura cobrou reinstalação 
da porta automática da General Carneiro 

e ag. Araçariguama era reinaugurada
de dezembro de 2018. A inauguração 
foi  adiada devido à espera de 
autorização da Polícia Federal para 
trabalho com numerários.

https://www.bancariosorocaba.
com.br/single-post/2019/12/05/
Fiscalização-da-Prefeitura-é-acionada-
contra-Santander-e-banco-volta-
atrás-Santander-de-Araçariguama-é-
reinaugurado



RETROSPECTIVA 2019
Proposta de alteração da Cassi não 

foi aprovada em votação
Os associados se dispõem a 

aumentar suas contribuições, mas 
não aceitam alterar o estatuto, o que 
já foi rejeitado em duas consultas. 
https://www.bancariosorocaba.
com.br/single-post/2019/05/28/
Proposta-do-Banco-do-Brasil-para-
alteração-estatutária-da-Cassi-
não-é-aprovada

JULHO

Itaú demitia 100 gerentes por 
ativação de contas

Mas antes disso, aproximadamente 
400 gerentes haviam sido advertidos 
pelo banco para não mais agir dessa 
forma. Os que foram demitidos 
aparentemente ignoraram o aviso do 
banco, selando seu destino. https://
www.bancariosorocaba.com.br/single-
post/2019/07/05/Itaú-demite-100-
gerentes-por-ativação-de-contas

AGOSTO

Os bancários tiveram reajuste de 
4,31% nos salários, PLR e todas as 
demais verbas definidas pela convenção 
da categoria. graças a uma Convenção 
unificada nacionalmente, somos uma 
das poucas categorias a ter aumento 
real esse ano 

https://www.bancariosorocaba.
com.br/single-post/2019/12/02/
Reajuste-salarial-será-de-431-neste-ano

SETEMBRO
Reajuste foi de 4,31%, já negociado e 

sem nenhuma paralisação

OUTUBRO

Inscrições com Mari: (15) 3229.2990.  mari@bancariosorocaba.org.br

A contra gosto do sindicato, Reforma 
da Previdência é aprovada

Apresentada como saída para 
ajustar a economia, a Reforma da 
Previdência eleva os números de 
miseráveis em todo o país, sem 
mexer com privilégios de banqueiros, 
empresários e outros setores da elite. 

https://www.bancariosorocaba.
com.br/single-post/2019/12/05/
Retrospectiva---Aprovada-dia-1007-
Reforma-da-Previdência-penaliza-os-
mais-pobres

Itaú abre PDV
O banco Itaú lançou um PDV com 

término no ultimo dia de agosto.  
Aconselhamos conversas individuais  
e nos colocamos à disposição.

https://www.bancariosorocaba.
com.br/single-post/2019/07/31/
Itaú-anuncia-PDV-para-seus-
funcionários-programa-começa-
em-agosto

Em comemoração ao Dia dos Bancários, 
sindicato sorteia TVs e celulares

Foram sorteadas 6 Smartvs LG 50” 
UM 7500 e 9 Smartphones Sansumg 
Galaxy A20 32Gb

https://www.bancariosorocaba.
com.br/single-post/2019/08/30/
PARABÉNS-AOS-PREMIADOS-
NO-SORTEIO-DE-PRÊMIOS-EM-
COMEMORAÇÃO-AO-DIA-DOS-
BANCÁRIOS

NOVEMBRO

Assinado acordo para melhorias na 
PLR do BMB

É preciso destacar a importância da 
atuação dos sindicatos da categoria, 
que, há 25 anos, conquistou o direito de 
receber uma fatia do lucro dos bancos

https://www.bancariosorocaba.com.
br/single-post/2019/10/02/Assinado-
acordo-que-garante-melhorias-na-PLR-
do-BMB

MP 905/2019 é editada
A famigerada MP 905/2019 cai como 

uma bomba na cabeça do trabalhador 
é editada, na sua maioria, prejudicando 
mais uma vez a classe trabalhadora, com 
cláusulas específicas que prejudicam 
muito a categoria bancária. Por meio 
do Comando Nacional, em reunião 
com a Fenaban em 26/11, conseguimos 
suspender as ações da MP prevalecendo 

o Acordado sobre o Legislado, pelo 
menos até Agosto/2020, quando 
haverá negociação da Campanha 
Salarial 2020. 

https://www.bancariosorocaba.
com.br/single-post/2019/11/27/
Resultado-da-reunião-de-ontem-entre-
Comando-e-Fenaban-Bancários-não-
vão-trabalhar-aos-sábados



Reajuste foi de 4,31%, já negociado e 
sem nenhuma paralisação
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Vai ser pai? Prepare-se para 
a maior experiência de sua vida!

Curso de Paternidade Responsável

Inscrições com Mari: (15) 3229.2990.  mari@bancariosorocaba.org.br

Dia 20/01 
18h30 às 22h30

(Curso com certificado para 20 dias de licença)

Novos convênios para sindicalizados e 
dependentes

Colégio Dimensão (Votorantim) 
- 10% nas mensalidades. Infantil, 
fundamental e médio (15) 3243.2200.
Colégio Vincere (Sorocaba) 
50% nas mensalidades. Infantil, 
fundamental, Programa Bilíngue e 
robótica (15) 3222.2697.
Colégio Dom Bosco (Ibiúna) 
- 30% nas mensalidades. Infantil, 
fundamental e médio (15) 3241.2001.
Pássaros Centro Educacional 
(Votorant im )  -  3 0 %  n a s 
mensalidades. Infantil e fundamental 
(15) 3023.6333.   
Aconchego dos Anjos (Sorocaba) 
-  10% - mensalidades. Maternal, Berçário e 
Ed. Infantil. (15) 3227.9177. 
Colégio Perez Guimarães 
(Boituva) - 25% nas mensalidades. 

Conheça todos os convênios no site www.bancariosorocaba.org.br

Infantil, Fundamental e Médio (15) 
3363.4523. 
Colégio Anglo (São Roque)- 25% 
nas mensalidades . Infantil, fundamental e 
médio (11) 4784.9510.
Yázigi Afonso Vergueiro 
(Sorocaba) - 25% nas mensalidades. 
Inglês e Espanhol (15) 3411.2806.
Salão Socila - Wanel Ville 
(Sorocaba)- 10% nos serviços feminino, 
masculino e kids.  (15) 3359.4164.
Clínica Evoluíre (Sorocaba)- 50% 
nas mensalidades . Psicologia, Psicanálise, 
Nutrição e Massoterapia (15) 99628.6653.
Studio Pilates (Piedade)- 20% de 
desconto. (15) 99628.6653.
Escola Little Fish - (Sorocaba)- 
Berçário, infantil e fundamental. Meio 
período - 15% de desconto; Integral - 50% 
de desconto.  (Lais) (15) 3442.4835.

Assinado acordo para melhorias na 
PLR do BMB

É preciso destacar a importância da 
atuação dos sindicatos da categoria, 
que, há 25 anos, conquistou o direito de 
receber uma fatia do lucro dos bancos

https://www.bancariosorocaba.com.
br/single-post/2019/10/02/Assinado-
acordo-que-garante-melhorias-na-PLR-
do-BMB

MP 905/2019 é editada

Aniversariantes do mês
Dia 10/12 foram sorteados os 

aniversariantes de dezembro, ganhadores 
do jantar oferecido pelo Sindicato dos 
Bancários de Sorocaba e Região, em 
parceria com a Churrascaria Boi Branco. 
Os ganhadores: Meire de Araújo Vieira 
– do Santander de Itapetininga 0017; 
e Maurício Rogério Rodrigues – Caixa 

Manchester 
Paulista 4984 
A r m a n d o 
P a n u n z i o , 
em Sorocaba. Parabéns aos ganhadores! 
O vídeo do sorteio está em nosso site e 
facebook e também no youtube: https://
youtu.be/iBZLNS1uJv8

O Comando 
Nacional dos 
Bancários esteve 
em negociação 
nesta terça-feira, 
dia 10/12, em 
São Paulo, com 
a  Fe d e ra çã o 
N a c i o n a l 
d o s  B a n c o s 
(Fenaban).  A 
pauta foi a redação do aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) para impedir 
a aplicação para a categoria bancária da 
Medida Provisória (MP) 905/2019.

Esta foi a terceira reunião sobre o 
tema. Na primeira reunião, realizada no 
dia 14/11, dias depois do governo ter 
publicado a Medida Provisória, o Comando 
Nacional conseguiu segurar a implantação 
da Medida até que seja concluída a 
negociação com a representação da 
categoria. Na segunda reunião, realizada no 
dia 26/11, ficaram acertados vários pontos 
que garantem a manutenção da jornada 
de segunda a sexta-feira, nos mesmos 
horários atuais e que as negociações sobre 

a Participação 
nos Lucros e/
ou Resultados 
( P L R ) 
continuariam 
s e n d o 
r e a l i z a d a s 
c o m  o s 
SINDICATOS, 
restou apenas 
f e c h a r  a 

redação sobre os termos acordados.
Agora, nesta última reunião, do dia 

10/12, ficou acertado que a jornada de 
trabalho dos bancários fica como está, com 
trabalho de segunda a sexta-feira. O trabalho 
aos sábados somente é permitido através 
de acordo com o SINDICATO, como é hoje.

O Comando Nacional também 
conseguiu manter a PLR como está, 
através de negociação com o sindicato. 
Portanto, ficou garantido que os efeitos da 
MP 905/2019 não afetarão os bancários, 
cuja categoria continuará seguindo o que 
diz a CCT. 

Sobre as Ações Coletivas, não constará 
do ADITIVO á CCT nenhuma menção 

MOVIMENTO SINDICAL consegue anular os 
efeitos da MP 905/2019 para os bancários

ás ações coletivas e muito menos sobre 
sua retirada, no entanto a assinatura do 
aditivo está restrita as entidades que não 
ajuizaram.

O Comando avaliou que não há a 
necessidade de realização de assembléias, 
pois não há nenhuma alteração prejudicial 
aos bancários em relação a CCT vigente. 
O aditivo foi assinado ao final da reunião.

“Não foi uma negociação fácil, pois 
foram os próprios bancos que pediram 
para o governo incluir na MP os pontos que 
agora o movimento sindical impediu que 
eles colocassem em prática. Mas, insistimos 
no princípio de que não se deve mexer nos 
direitos que são garantidos pela nossa CCT, 
que está em vigência até 31 de agosto de 
2020 e portanto, deve ser respeitada”.



Atendimento Depto. Jurídico: segunda a sexta das 9h às 17h; 
Atendimento presencial com advogado: quarta e sexta, das 9h às 12h 

- necessário agendamento. Tel: 3229.2990.

MP 905/2019 – Nova Reforma Trabalhista
A MP 905, de 11 de novembro de 2019, institui o Contrato de Trabalho Verde 

e Amarelo e altera brutalmente a legislação trabalhista. No quadro contido no link 
http://www.lbs.adv.br/pdf/artigos/15c74062f26af1a0bdfb93f4af99644848a84145.
pdf, buscamos apresentar os pontos mais importantes do texto legal, comparando-o 
com a legislação anterior, modificada. Dentre os principais, há de se destacar:

a) precarização do trabalho dos mais jovens, que terão menos direitos trabalhistas 
como condição para ter o primeiro emprego. Como exemplo temos: i) a redução do 
FGTS de 8% para 2%; ii) redução da multa pela dispensa imotivada de 40% para 20%; 
iii) redução do adicional de periculosidade de 30% para 5%, desde que o empregador 
contrato um seguro de vida; iv) limite salarial de 1,5 salário mínimo; e v) inexistência 
de recolhimento previdenciário do empregador.

Além do novo modelo de contrato de trabalho verde e amarelo, também temos 
diversas mudanças para os demais contratos de trabalho com a:

a) liberação do trabalho aos domingos no comércio e na indústria e aumento da 
jornada de trabalho e liberação de trabalho aos sábados de bancários e bancárias;

b) transformação da gorjeta em salário, com incidência de tributos;
c) redução dos juros de mora referentes a condenações trabalhistas;
d) modificações na PLR, com a exclusão dos sindicatos da comissão de empregados 

e possibilidade de acordo individual com empregados que ganhem mais do que o 
dobro do teto do INSS; 

e) cobrança de 7,5% de alíquota para o INSS do valor do seguro-desemprego;
f) relaxa a fiscalização do trabalho, ao alterar o sistema de multas por 

descumprimento de ordem legal, agora com valores mais suaves e procedimentos 
de apuração e decisão com maior possibilidade de abrandamento decorrente do não 
atendimento e cumprimento da lei;

g) exclui apenas os caixas bancários da jornada de 8 horas;
h) revogação de 37 dispositivos da CLT e 14 dispositivos de leis esparsas.
Como medida paliativa, o movimento sindical bancário através de negociação 

coletiva, conseguiu suspender a aplicação imediata da nova legislação. De qualquer 
forma, é importante que os sindicatos e movimentos sociais se mobilizem para barrar 
no parlamento a transformação em lei desta Medida Provisória. 

FONTE: LBV ADVOGADOS ASSOCIADOS

Espaço 
Jurídico

Frente Bancária - Sindicato dos Bancários de Sorocaba e Região 
www.bancariosorocaba.org.br Dezembro de 2019

Finalizamos o ano de 2019, com 
este informativo feito a 32 mãos, com 
o envolvimento de toda a diretoria 
liberada, para entregar a você o que 
entendemos de mais importante 
aconteceu neste ano.

Com inúmeras ameaças contra o 
trabalhador brasileiro e em especial 
ao bancário, podemos afirmar que 
nossa atuação foi mantenedora de 
benefícios que, na intensão patronal, 
seriam simplesmente retirados.

A MP 905 deu números finais a este 
ano, com a pretensão de trabalho aos 
sábados (domingos e feriados), fim da 
jornada de seis horas e exclusão do 
movimento sindical das negociações 
de uma das maiores conquistas do 
sindicalismo bancário de todos os 
tempos, da PLR.

O importante é afirmar neste 
espaço, que independente das 
dificuldades temos a satisfação de dizer 
que o bancário esta reconhecendo 
nosso trabalho e se filiando, dando 

reforço e respaldo as nossas atividades.
Leia, recorde, analise o quanto 

foi difícil este ano de 2019, que com 
toda certeza, não deixara nenhuma 
saudade, mas ficara marcado como o 
ano do despertar da categoria bancária 
para o que há de mais importante, a 
união de nossa profissão.

Que o menino Jesus possa iluminar 
todos os nossos lares, dando saúde, 
alegrias e muita disposição para o início 
de uma nova etapa em nossas vidas. 
Contem com nossos trabalhos, sempre.

Feliz Ano Novo a todos!

2019 não deixará saudade!

Julio César Machado
Presidente

Editorial

Associados deram seu SIM 
para preservar a Cassi

Depois de um longo processo de 
negociação, elaboração e análise da 
proposta para a recuperação da Caixa 
de Assistência dos Funcionários do 
Banco do Brasil (Cassi), os associados 
foram chamados a dar sua opinião 
sobre a mesma entre os dias 18 e 28 de 
novembro.

O resultado saiu no início da noite 
de quinta-feira (28). Foram 81.982 votos 
pelo SIM e 39.608 votos pelo NÃO. Do 
total de votos válidos (121.590), 67,42% 
aprovaram a proposta negociada pelas 
entidades representativas.

Com a aprovação da proposta, fica 
garantido o aporte imediato na Cassi pelo 
banco de mais de R$ 1 bilhão e, a partir 
de janeiro do próximo ano, mais cerca 
de R$ 550 milhões anuais, na forma de 
contribuições patronais por dependente 
de funcionário ativo, mais cerca de R$ 
150 milhões em cobertura de despesas 
administrativas por parte do banco até 

2021. Estes aportes estão inscritos no 
novo estatuto, portanto são em definitivo.

“A votação livrou a Cassi do risco de 
ter sua carteira liquidada ou alienada por 
imposição da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e nós, funcionários 
do BB, não precisaremos mais negociar 
novamente com o governo”, diz Sonia 
Regina Del’Amo, diretora do Sindicato 
dos Bancários de Sorocaba e Região e 
funcionária do BB.

Acesse o site www.
bancariosorocaba.org.br 
para saber de tudo que 

acontece no meio bancário!


