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BANCÁRIOS
APROVAM 

CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL

A história nos mostra que 
nenhum direito traba-

lhista surge da generosidade 
dos patrões. São os trabalha-
dores, organizados em enti-
dades fortes e representati-
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vas, que conquistam melho-
rias na remuneração, jorna-
da e condições de trabalho. 
Os bancários e bancárias de 
São Paulo, Osasco e região 
mostraram saber disso, ao 
aprovar, em assembleia lo-
tada na noite da terça-feira 
27, na Quadra, a contribui-
ção sindical.
Correspondente a um dia 

de trabalho no ano, refe-
rente ao mês de março, a 
contribuição sindical será 
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fundamental para manter 
o Sindicato forte e atuante 
na defesa dos direitos pre-
vistos na Convenção Cole-
tiva de Trabalho (CCT)  da 
categoria, como PLR, vales 
refeição e alimentação, 13ª 
cesta, licenças maternida-
de e paternidade ampliadas, 
entre outros, e na luta por 
novas conquistas.
“Em uma assembleia re-

presentativa, que foi ampla-
mente divulgada pelo Sindi-
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cato, como sempre fazemos, 
os trabalhadores e trabalha-
doras não apenas concorda-
ram que é necessário contri-
buir com sua entidade, mas 
também mostraram que en-
tendem a importância des-
sa entidade. Mostraram que 
sabem a diferença que faz 
um sindicato atuante e com 
força para negociar com os 
banqueiros”, disse a presi-
denta do Sindicato, Ivone 
Silva.
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SÓCIOS CONCORREM A 
PRÊMIOS NO ANIVERSÁRIO 
DO SINDICATO

Na promoção de aniversário 
de 95 anos do Sindicato, todo 
mundo sai ganhando.  Os só-
cios antigos concorrem a dois 
celulares, os novos sindicali-
zados concorrem a um celular 
e um tablet, e todos ganham 
uma categoria mais forte pa-
ra garantir a manutenção de 
tudo o que já foi conquistado 
− e hoje está ameaçado pela 
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“reforma” Trabalhista de Te-
mer −, para impedir retroces-
sos e perda de direitos e para 
lutar pelo o que ainda precisa 
ser alcançado. Os sócios an-
tigos concorrem ainda a hos-
pedagens na praia, tratamen-
tos em clínicas de estética e 
muito mais.
Os bancários sindicalizados 

até 30 de janeiro deste ano 
concorrem a dois smartpho-
nes Samsumg Galaxy J7. Os 
novos sócios, que se sindicali-
zaram a partir de 31 de janei-
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ro e até 14 de abril deste ano 
concorrem a um smartphone 
Samsumg Galaxy J7 e um ta-
blet Samsumg Galaxy Tab E 
8 GB.
Toda a base ativa de sócios 

está participando automa-
ticamente dos sorteios com 
um cupom. E os sócios que 
apresentem um ou mais co-
legas para se sindicalizarem 
recebem um cupom para 
cada indicado, aumentando 
suas chances de ganhar.
O sorteio acontece no dia 
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16 de abril, data em que o 
Sindicato faz aniversário, 
durante uma edição espe-
cial do programa Momento 
Bancário com a Presidenta, 
transmitido pelo site e pelas 
redes sociais da entidade. 
Durante o mês de aniversá-
rio, outros prêmios, ofere-
cidos por parceiros do Sin-
dicato, serão sorteados pa-
ra os sócios. Fique ligado e 
acompanhe no site e redes 
sociais.
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PontoAção − Além de con-
correr a smartphones e tablets 
no aniversário do Sindicato, 
sócios também podem rece-
ber diversos prêmios dentro 
da campanha PontoAção, en-
tre eles a camisa do time do 
coração, bicicleta, assinatura 
da Netflix e muito mais. O 
valor do prêmio depende da 
quantidade de pontos que o 
sindicalizado acumular. E os 
pontos são conseguidos com 
indicações de novos sócios.
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Seja sindicalizado e ajude a cons-
truir a luta dos bancários. Acesse 
spbancarios.com.br/sindicalize-se.

MUITO
BOM

ser sindicalizadoE
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