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Pandemia intensifica jornada das mulheres e mostra que luta 
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Mesmo com maior número de eleitoras e registro de candidatas, 
brasileiro segue apostando em representantes do sexo masculino

Cientistas mulheres dão exemplo ao mundo na pandemia, mas 
homeoffice compromete avanços, como a conclusão de doutorados
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EDITORIAL
Por Paulo Malerba
Presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí e região

Em geral, os planos de PDV do Banco 
do Brasil atraíam as pessoas em final de 
carreira, próximas à aposentadoria ou já 
aposentadas pelo INSS, para as quais o 
incentivo financeiro auxiliava a transição 
para uma nova fase da vida. 

Nos últimos planos de demissão, 
PAQ e PDE, no entanto, aconteceu a 
adesão de um número significativo de 
empregados que ainda possuem longo 
período para se aposentar, são jovens de 
idade, mas com tempo entre dez e vinte 
anos de banco.

Embora não haja dados consolidados 
nacionalmente, é fácil perceber, em 
diversas regiões, a repetição dessa 
situação. 

Ao considerar que estamos 
enfrentando tempos extremamente 
difíceis no país, durante uma pandemia, 
com recessão econômica e poucas 
perspectivas de uma retomada na 
economia e no mercado de trabalho 
num curto prazo, esses desligamentos 
tornam-se ainda mais surpreendentes. 

A opção pelo desligamento de um 
emprego com uma virtual estabilidade 
de vínculo, segurança financeira e bons 
benefícios, não é algo simples, pelo 
contrário, envolve diversas variáveis e 
riscos. O que nos leva à questão: por 
que tantos jovens querem se desligar do 
Banco do Brasil? 

Em nossa experiência, em diálogo 
com essas pessoas, inclusive com 
outras tantas que queriam sair, mas 
não estavam dentro das regras do 
programa, o motivo primordial é a 
insatisfação com o trabalho, o excesso 
de cobranças, o desgaste emocional. 

Muitas dessas pessoas não possuem 
um projeto claro após o desligamento 
da empresa. Elas preferem receber o 
incentivo financeiro para se desligar e 
correr riscos a continuar em um trabalho 

que não lhes é gratificante.  
Essas razões deveriam causar 

preocupações à direção do banco. 
Temos inúmeros empregados que não 
se enxergam mais trabalhando no Banco 
do Brasil e não vislumbram um futuro 
na empresa, que outrora era o sonho de 
muitos jovens. 

O BB está perdendo talentos, pessoas 
que poderiam contribuir para os 
negócios. Deve-se considerar que essa 
é a ponta de um iceberg, é perceptível 
que muitos outros empregados tiveram 
vontade de se desligar, mas, por outros 
motivos, entenderam que esse não 
era o momento, porém a insatisfação 
continua. 

Evidente que a grande maioria das 
pessoas precisa trabalhar e sustentar 
suas famílias, no entanto, o trabalho 
não precisa e não deve ser um fardo. 
Uma empresa grande e importante 
para o país, como o BB, tem incontáveis 
ferramentas para tornar o ambiente de 
trabalho em algo que realize as pessoas, 
que cumpram suas funções e objetivos, 
ao mesmo tempo que as façam sentir-se 
bem.

Nos últimos quatro anos são 
sucessivas as reestruturações que 
tiram o sono e a tranquilidade das 
pessoas. Vários funcionários perderam 
seus cargos, tiveram redução salarial, 
mudaram de local de trabalho, estão 
desesperançados. Sem dúvida, não 
foram tratados com respeito. 

Isso acontece porque a lógica das 
metas e da pressão pelos resultados 
está deixando todos exauridos e 
descontentes. 

A produtividade não precisa e não 
pode estar atrelada à infelicidade. 

A mudança dessa lógica é urgente!

Desesperançados 

O Brasil vive a maior tragédia humanitária dos tempos atuais. Com o 
negacionismo de Bolsonaro (contra o uso de máscaras, o isolamento e 
as vacinas) e com um Ministério totalmente sem direção, o país chora 
seus mais de 270 mil mortos.
“No meio da maior pandemia da história da humanidade, o Ministério 
da Saúde é ocupado por militares e dirigido por alguém (Pazuello) que 
não tem histórico na área da saúde”, lamenta Alexandre Padilha, ex-
ministro da Saúde do governo Dilma.
“O Brasil sempre foi visto como líder global na saúde. Por mais que 
o SUS tenha dificuldades, o tamanho do Sistema é visto como algo 
extraordinário em todo o mundo”, destaca o médico sanitarista.

SUS comprova força e 
importância na pandemia

Por que tantos jovens querem se 
desligar do BB?

SUS salva milhões na 
pandemia

Por ora, só a vacina salva 

A força operacional e pragmática do SUS, que completa 33 
anos de fundação neste ano, tem sido primordial durante a 
pandemia. O Sistema precisou se expandir de uma hora para 
outra para dar a resposta imediata. Principalmente agora, com 
as novas variantes e o número de óbitos chegando a quase 2 
mil por dia. 
A rede que compõe o SUS é bem ampla e abrange desde a 
atenção primária, média e alta complexidades, aos serviços de 
urgência e emergência, atenção hospitalar, ações e serviços das 
vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental, e  assistência 
farmacêutica.

Cronologia

Em 1986, as bases de criação do SUS foram lançadas na 
8ª Conferência Nacional de Saúde. Em 1988, entrou na 
Constituição Federal; e em 1990 foi regulamentado na Lei 
Orgânica da Saúde. 
Mesmo com toda sua importância, o governo Bolsonaro 
tenta atacar e privatizar o Sistema, tentando entregar a Saúde 
Primária e a construção e operação das UBS à empresas que 
comercializam saúde.

fontes: Uol/SUS/Gov.sergipe

Enquanto o governo Bolsonaro ataca as vacinas e tenta vender as milhares de caixas de cloroquina, sem eficácia no tratamento da doença e compradas com 
dinheiro público (R$ 250 milhões!), outros países do mundo já começam a respirar com a vacinação e testagem em massa. 
Além de ser o único ‘antídoto’ para frear a pandemia, a vacinação, unida às medidas sanitárias, como distanciamento social e uso de máscaras, é também a 
única forma de alavancar e salvar a economia dos países. 

“A estratégia de combate não mudou em absolutamente nada. Estamos ouvindo dizer que as variantes geraram maior disseminação da doença, mas foi a 
maior disseminação que gerou as variantes. Quanto mais o vírus se replica, mais ele sofre mutação”, explica Natalia Pasternak, doutora em microbiologia 
pela USP e presidente do Instituto Questão de Ciência (IQC).

“As vacinas devem ser usadas em massa o quanto antes porque ainda funcionam. Se vacinar em massa, impedimos novas variantes. Se deixa a doença corre 
solta sem vacina, corre o risco de aparecerem outras variantes que escapam completamente do que o mercado tem agora (de imunizante) e aí seria preciso 
redesenhar a vacina”.
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Manifestação contra assédio no Itaú de 
Franco levanta reflexão sobre postura de 
gestores e RHs
Na manhã do dia 25/2, a 
diretoria do Sindicato dos 
Bancários de Jundiaí e região 
realizou um protesto na porta 
da agência de Franco da Rocha,  
por conta de práticas de 
assédio Moral.
Denúncias atestam que o 
gestor costuma desrespeitar e 
humilhar membros da equipe. 
‘’Recebemos denúncias de 
que bancários saem chorando 
todo dia. Isso é grave demais’’, 
alerta Natal Gomes, diretor do 
Sindicato.
Letícia Mariano, diretora do 

Sindicato e funcionária do 
Itaú, destaca que o assédio na 
agência 0010 não é um caso 
isolado. “Essa é uma prática que 
acontece em várias agências do 
país. Faz-se, portanto, urgente 
uma mudança de postura por 
parte dos gestores. O resultado 
é importante, mas o lucro 
jamais pode estar acima da 
saúde e da ética’’. ‘’A motivação 
deveria vir com atitudes de 
compreensão e empatia, mas, 
infelizmente, vem com muita 
pressão e olhos vendados para 
o assédio’’, comenta a diretora.

Informativo do Sindicato dos Bancários de Jundiaí e Região - Filiado à Contraf/Fetec-SP/CUT
Presidente:
Paulo Malerba
Diretor Responsável:
Sérgio Kaneko

Redação:
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Jornalista Responsável:
Sumara Mesquita

Diagramação/ Projeto Gráfico:
Guilherme Hilário

Contato: (11) 4806-6650
atendimento@bancariosjundiai.com.br
Rua Prudente de Moraes, 843, Centro - 
Jundiaí - SP

Desdobramento do Ombudsman
Novamente a utilidade e a credibilidade do Ombudsman do Banco 
Itaú está em xeque. 
Sempre que há denúncias sobre problemas internos nos locais de 
trabalho, o Ombudsman do banco analisa e, ao final, passa pano, 
deixando tudo como estava. 
Dessa vez, não foi diferente. Após várias reclamações de 
funcionários, o banco voltou a examinar a situação do gestor 
da 0010. Embora tenha reconhecido que há necessidade de 
melhorias, não tomou nenhuma providência consistente. 
Pelo contrário, o Ombudsman colocou uma pessoa subordinada 
ao gestor para ser o “guardião da qualidade”, ou seja, um jeito 
de encenar que há gerenciamento da crise, mas, como temos 
comprovado, não funciona.
Para o Itaú tem valido a máxima de que “tudo deve mudar para 
que tudo fique como está”. No entanto, o Sindicato vai continuar 
reivindicando respeito e mudanças de verdade na agência.
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Resultados da pesquisa realizado 
pela SOF, Organização Feminista, 
apontam que as dinâmicas de vida e 
trabalho das mulheres se contrapõem 
ao discurso de que “a economia 
não pode parar’’, afinal, na vida das 
mulheres o trabalho se intensificou.

> 41% das mulheres que seguiram 
trabalhando durante a pandemia, 
com manutenção de salários, afirmam 
trabalhar mais na quarentena.

> 40% das mulheres afirmam que 
a pandemia e a situação de isolamento 
social colocaram a sustentação da casa 
em risco. A maior parte das que têm 

essa percepção são mulheres negras 
(55%), que enfrentam dificuldades 
como pagar contas básicas e o aluguel.

> 50% das mulheres brasileiras 
passaram a cuidar de alguém na 
pandemia.

> 72% afirmam que aumentou 
a necessidade de monitoramento e 
companhia.

> 58% das mulheres 
desempregadas são negras.

> 8.4% das mulheres afirmaram ter 
sofrido alguma forma de violência no 
período de isolamento.

Segundo dados do Open Box da 
Ciência, divulgados em fevereiro, os 
títulos de doutorado na plataforma 
Lattes no Brasil pertencem, 
majoritariamente, a homens. Eles 
representam 59,7% do total, enquanto 
as mulheres equivalem a 40,3%. 

Apesar disso, nas ciências da saúde 
elas são maioria: 57% do total de 
28.612 pesquisadores contabilizados.

Logo que o novo coronavírus 
chegou ao Brasil, as mulheres 
cientistas já marcaram presença. O 
primeiro caso no país foi confirmado 
em 26 de fevereiro.

É notória a importância das 
mulheres no combate à pandemia 
de covid-19, já que elas representam 
70% de todos os profissionais de 
saúde e têm demonstrado papel 
fundamental nas pesquisas, desde 
o avanço do conhecimento sobre 
o vírus até o desenvolvimento de 
técnicas de teste e, finalmente, da 
vacina. Além disso, elas foram as 
mais afetadas pela pandemia na 
medida em que carregam o peso do 
fechamento das escolas e da adoção 
do teletrabalho.

‘’Sem mais mulheres nas 
ciências,o mundo continuará a ser 
projetado por e para homens, e o 
potencial de meninas e mulheres 
permanecerá inexplorado”, afirma 
o secretário-geral da ONU, António 
Guterres.

Ele apela à comunidade 
internacional que garanta às 
meninas acesso à educação porque 
merecem e podem ter um grande 
futuro em áreas como engenharia, 
programação de computadores, 
tecnologia em nuvem, robótica e 
ciências da saúde.

Na categoria bancária, a 
organização das trabalhadoras já 
garantiu importantes conquistas 
para as mulheres. Entre elas, a licença 
maternidade de 180 dias, campanhas 
contra o assédio sexual no trabalho, 
realização do Censo da Diversidade 
para promover a igualdade de 
oportunidades e, em 2020, a criação 
de canais de atendimento nos bancos 
para mulheres vítimas de violência.

Além das pautas de superação 
da violência e da ampliação das 
liberdades individuais, a defesa da 
democracia e de uma sociedade mais 

justa, igualitária e livre de opressões 
e exploração sempre foram questões 
centrais na luta das mulheres.

‘’Será preciso muita força para 
resistir contra tantos retrocessos 
impostos pelo governo Bolsonaro. 
Por isso precisamos nos unir ainda 
mais para combater a violência, o 
assédio moral e sexual, os discursos 
misóginos, o ataque à democracia 
e a defesa de nossos direitos 
conquistados com tanta luta’’

Letícia Mariano, diretora na Seeb 
Jundiaí

Pandemia intensifica jornada das mulheres e mostra que 
luta ainda será longa por igualdade de oportunidades.

Mesmo com maior número de eleitoras e registro de 
candidatas, brasileiro segue apostando em representantes 
do sexo masculino

Cientistas mulheres dão exemplo ao mundo na pandemia, 
mas homeoffice compromete avanços, como a conclusão de 
doutorados

Especial Mês da Mulher

Sem Descanso

Pandemia aumenta carga de trabalho e 
distancia sonho profissional
Pesquisa indica como as desigualdades raciais e de renda 
marcam a vida e o trabalho das mulheres na crise do coronavírus

Embora sejam maioria, pesquisadoras 
ainda lutam por mais respeito

“Garantam acesso è educação para 
as meninas’’, apela secretário-geral 
da ONU

Bancárias são 
exemplo na luta 
por direitos

As pesquisadoras da USP, Ester Sabino e Jaqueline Goes, sequenciaram o genoma do 
coronavírus em menos de 48 horas

Letícia Mariano, diretora do Sindicato dos 
Bancários de Jundiaí e região
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Dados de pesquisa específica 
do Dieese (2020) sobre o impacto 
do home office mostram que o 
teletrabalho afetou a rotina familiar e 
de serviço doméstico da categoria e 
até o ambiente, com a transformação 
da sala ou quarto em estação de 
trabalho. “Essas mudanças afetaram 
ainda mais as mulheres. Para elas, 
é mais difícil conciliar as relações 
familiares e domésticas do que para 
os homens. O mesmo se observa 
quando há filhos em idade escolar nos 
domicílios”, afirma a socióloga Bárbara 
Vallejos.

Para piorar, há famílias com filhos 
com dias diferentes de aula presencial: 
enquanto um está na escola, o outro 
tem aulas online em casa.

Cenários tão diferentes trouxeram 
um complicador a mais para a rotina 
dos profissionais que tentavam criar 
um mínimo de equilíbrio entre a vida 

profissional e a pessoal em meio às 
mudanças trazidas pela pandemia.

“Continua sendo um desafio, 
principalmente para as mães. As 
escolas começaram a voltar, mas 
cada uma de um jeito. Isso é um 
desafio para as empresas e para as 
profissionais”, afirma Lúcia Neves, 
gerente de RH da Adecco.

Ansiedade grau 10
A pesquisa também aponta que a 

nova rotina também causa impactos 
na saúde das trabalhadoras. Para 
muitas, os problemas que já existiam 
no presencial se intensificaram, como 
ansiedade, cansaço e fadiga, dores 
musculares e nas articulações. E,  na 
nova situação, o medo do desprezo e 
esquecimento por parte dos bancos e 
a dificuldade de concentração foram 
adicionados à lista de problemas.

“Elas são pessoas extremamente estratégicas para estudos que 
demandam um conhecimento multidisciplinar em projetos com diferentes 
linhas de frente. Elas conseguem harmonizar, construir e discutir os temas 
com competência. Acho que essa é uma característica muito forte das 
pesquisadoras do Butantan”.

Sandra Sampaio, diretora do Centro de Desenvolvimento Científico do IB

Uma estatística persistente 
e preocupante contradiz a voz 
comum de que a política é o 
espelho da sociedade: embora 
representem mais da metade da 
população brasileira, as mulheres 
continuam relegadas à condição de 
minoria nos ambientes de poder.

O principal efeito disso é que os 
governos e parlamentos, ao invés 
de espelhos, tornam-se ambientes 
excludentes e não reproduzem 
“a pluralidade e a diversidade da 
sociedade brasileira”.

Especial Mês da Mulher

Sete em cada dez pesquisadores do Instituto Butantan são mulheres

Eleições 2020 mostram que abismo segue entre 
mulheres e homens

O impacto da pandemia na 
rotina das bancárias

Mulheres ocupam 71% 
dos cargos de Pesquisa 
no Butantan

Maioria no país. Minoria na política.

01 Governadora
12 Senadoras
77 Deputadas Federais
161 Deputadas Estaduais
658 Prefeitas
9 mil Vereadoras

Fátima Bezerra (RN/PT) foi única mulher 
eleita como governadora no país em 2020

Ao fechar creches e escolas e isolar pessoas, a crise sanitária global fez 
ruir as redes de apoio (solidárias, públicas ou contratadas) que permitiam a 
essas mulheres ter vida produtiva relativamente independente, ameaçando 
retroceder conquistas femininas em décadas.

As mulheres são, sem dúvida, as mais impactadas pela pandemia em sua 
integridade física (com o aumento da violência doméstica) e saúde mental 
(apresentaram transtornos mentais), além da instabilidade financeira. 

Pandemia deflagra crise do cuidado e 
põe em risco conquistas femininas

Confira dados das eleições 2020
Mulheres Homens

(*dados aproximados)

26 Governadores
69 Senadores
436 Deputados Federais
1059 Deputados Estaduais
4.912 Prefeitos 
7.300 Vereadores
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Santander

Itaú

As denúncias dos métodos 
contra os trabalhadores 
do Itaú/Unibanco é uma 
constante nas milhares de 
agências espalhadas pelo 
país. A postura dos gestores, 
de pressionar funcionários 
e fazer com que empurrem 
produtos nos clientes para 
bater metas piorou bastante 
com o lançamento do 
sistema GERA. 

’’O novo sistema se 
tornou justificativa para 
o abuso na cobrança e, 
consequentemente, na 
humilhação’’, informa a 
diretora do Sindicato, Letícia 
Mariano. 
Letícia lembra que o caso 
em Franco do Rocha 

comprova que banqueiros, 
seguidos dos gestores, se 
aproveitam do momento da 
pandemia para aprofundar 
a superexploração dos 
trabalhadores. 
‘’A única forma de 
impedirmos que exemplos 

como o de Franco se repitam 
é fazendo a denúncia ao 
Sindicato. Foi dessa forma 
que os bancários daquela 
agência chamaram atenção 
do banco e da população 
de todo o estado, porque 
exploração não tem perdão’’.

O Bradesco apresentou o seu canal de 
atendimento às mulheres vítimas de violência 
doméstica e seus familiares, com acolhimento 
psicológico, social e financeiro, em reunião feita 
em fevereiro.

O tema foi um pedido da COE do por 
transparência no cumprimento do acordo 
incorporado à CCT, em setembro de 2020, 
que garante a criação de um canal em todos 
os bancos, entre outras ações de caráter 

preventivo para lidar com a questão.
Elaine Cutis, secretária da Mulher da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT), enalteceu a 
importância do banco atender à reivindicação 
do movimento sindical. “Só com esse tipo de 
clareza que conseguiremos discutir melhorias 
em cada uma das ações realizada pelo banco, 
para melhor atender as bancárias vítimas de 
violência.”

O Santander também 
implementou um canal de 
atendimento às mulheres 
vítimas de violência de 
gênero. O serviço é uma 
conquista da categoria 
assegurada na CCT dos 
bancários de 2020 e agora 
foi finalmente colocado 
em prática pelo banco 
espanhol.
Através do canal, o 
Santander oferecerá ajuda 
psicológica para além da 
cobertura do convênio 
médico para a vítima e sua 
família, além de assistência 
jurídica e financeira, 

caso seja necessário. O 
banco também auxiliará 
no encaminhamento à 
delegacia da mulher e na 
transferência de local de 

trabalho e residência. 
O atendimento é sigiloso e 
poderá ser feito através do 
Pape, pelo telefone 0800 
723 44 72, disponível 24h.

Os bancários da Espanha conquistaram 
um acordo, válido nacionalmente, 
com garantias para a manutenção dos 
empregos e que assegura uma série de 
direitos para os trabalhadores em regime 
de home office. O acordo é assinado por 
vários bancos que atuam no país, entre 
eles o Santander. O mesmo banco que, no 
Brasil, promove demissões em massa em 
plena pandemia e recusa-se a negociar 
com o movimento sindical um acordo 
de trabalho coletivo prevendo direitos 
para os funcionários em trabalho remoto 
(teletrabalho).

GERA: o novo gerador de crise

Bradesco

Itaú

Após cobrança, Bradesco apresenta Canal de atendimento às mulheres 
vítimas de violência doméstica

Após negociação, Santander cria canal de 
denúncia de violência de gênero

Santander assina acordo 
de teletrabalho na 
Espanha, mas Brasil é 
ignorado



Edição 571  - Março/2021 7#8M

O GT Saúde Caixa tem o objetivo de criar uma proposta para 
um novo formato de custeio e de gestão do plano de saúde até 
o dia 31 de julho de 2021. A proposta passará pelo crivo da mesa 
permanente de negociação e, posteriormente, dos beneficiários, 
antes de entrar em vigor a partir de 2 de janeiro de 2022.

Os integrantes indicados pelos representantes dos empregados 
são: Fabiana Uehara, Leonardo Quadros, Sergio Amorim, Alexandro 
Livramento, Lilian Minchin, Marilde Zarpellon e Márcia Krambeck. 

Funcionários do BB de todo o Brasil 
aprovaram, com 93,74% de votos favoráveis, 
a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 
Emergencial (Pandemia Covid-19) em 
assembleias realizadas no dia 10/2, por meio 
eletrônico.

O presidente do Sindicato dos Bancários de 
Jundiaí e região, Paulo Malerba, funcionário 
do BB, informa que na base de Jundiaí 
93,55% dos votantes aprovaram o Acordo 
que estabelece:
> O não descomissionamento por 
desempenho, enquanto perdurar a pandemia 

> Anistia de 10% do saldo total de horas 
negativas, a compensar em decorrência 
do afastamento do trabalho para conter o 
contágio e a propagação do novo coronavírus

> Ampliação do prazo de 18 meses para a 
compensação.
> A renovação do acordo era uma demanda 
vinda dos funcionários que foi negociada 
pelo Comando Nacional dos Bancários com o 
Banco do Brasil.

Com a aprovação nas assembleias, o 
próximo passo será o encaminhamento 
para a assinatura do acordo aprovado.

GT Saúde Caixa realiza 
avaliações a partir das 
informações demográficas e 
financeiras do plano

Caixa

Bancários aprovam acordo emergencial da Covid-19
BB

Saiba mais em www.bancariosjundiai.com.br

Os representantes dos empregados avaliaram 
a necessidade de dados complementares

Chega a 59,8% o índice de cidadãos no Brasil que são contra a 
entrega ou venda do patrimônio público para a iniciativa privada. 
Os dados são de pesquisa da MDA, instituto de opinião pública 
contratado pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT). O 
resultado do estudo foi divulgado no final de fevereiro.

Os entrevistados foram ouvidos também sobre as privatizações de 
estatais como o Banco do Brasil, a Petrobras, a Eletrobras, a Empresa 
de Correios e Telégrafos (ECT) e a Casa da Moeda, com posição de 
resistência a qualquer proposta de privatização. A pesquisa CNT/
MDA foi realizada com 2.002 pessoas, em 137 cidades de 25 estados 
brasileiros, entre os dias 18 e 20 de fevereiro.Saiba mais em www.
bancariosjundiai.com.br

Nova pesquisa revela que brasileiros continuam 
contrários à privatização da Caixa

Com percentual de 30,1%, e na condição de banco 100% 
público, a Caixa lidera ainda a lista de empresas públicas 
que a sociedade menos quer ver privatizada.
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Convênios
Educacionais

Faculdades

Capacitação Profissional

 Escolas

Saiba mais em nosso site ou com nossa diretoria. Ligue (11) 4806-6650.
Email: convenios@bancariosjundiai.com.br

Associadas são presenteadas em sorteio no #MêsdaMulher
Para celebrar o Dia da Mulher, a diretoria do 
Sindicato realizou um sorteio entre todas as 
associadas de nossa base.

Foram sorteados kits de beleza e fones
de ouvido bluetooth.
Confira as sorteadas em nosso site

Carla Penteado (BB - Franco da Rocha)

Tamara (Santander)

Aline (Santander)

Stefani (Santander)

Giovanna, do Banco Mercantil

Yasmin (Itaú)

Andréa e Pamela (Itaú)


