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Campanha do Agasalho e Curso
de Extensão Universitária
PÁGINA 2

Sindicato conquista reintegração
de bancário do Itaú

Convênios Educacionais e
Prestação de contas
PÁGINA 4

Concorra a sorteios e mais:
entrega de brindes para todos
os sindicalizados (novos e antigos)
Filie-se, ligue para 2440-7888

ERRATA
Na edição anterior, ao contrário do que foi publicado na publicidade “Filie-se ao Sindicato e fortaleça a luta”, na página 4,
onde estava escrito “6 TVs Smart 40” E “6 Notebooks Samsung”, o correto é “3 TVs Smart 40” e “3 Notebooks Samsung”.

AÇÃO SINDICAL

BANCOS

Sindicato realiza doação de roupas e
cobertores da Campanha do Agasalho 2019

Sindicato conquista reintegração
de bancário do Itaú demitido após
programa de Reabilitação Interno

A solidariedade dos bancários e bancárias que par-

pelo Sindicato dos Bancários
de Guarulhos e Região, viabilizou a entrega de 50 cobertores roupas, sapatos e itens
de higiene para a Instituição
Alan Kardec Alice Pereira no
Jardim Presidente Dutra. A
ação aconteceu na sexta-feira,
dia 28, e beneficiará crianças
e adolescentes em situação
de vulnerabilidade social.
A campanha foi lançada

ticiparam da campanha do
agasalho 2019, organizada

em maio sob o slogan “Seja
solidário, doe um agasalho
em bom estado” e pontos de
arrecadação nas regionais e
Sede, com significativa adesão
da categoria. Mas o trabalho
continua, em comemoração
aos seus 30 anos de existência,
o Sindicato continuará com
ações sociais que beneficiem
instituições da cidade, fique
atento às próximas ações.

Alunos do curso “Ascensão da Extrema Direita no Brasil e
no Mundo” recebem certificado do Sindicato e da Unifesp
Assim como nos dois últimos anos, o Sindicato dos
Bancários de Guarulhos e
Região concluiu mais uma
etapa de sua parceria de
sucesso com a Universidade Federal (Unifesp),
Campus Pimentas, com a
entrega dos certificados de
conclusão do curso “A Ascensão da Extrema Direita no Brasil e no Mundo”,
realizada em sua Sede na
noite desta quinta-feira,
dia 27, pelas mãos das coordenadoras
professora
doutora Mariângela Graciano e da professora doutora Roberta Sthangherlim.
O objetivo do curso foi
apresentar e problematizar

Expediente

Após diagnóstico de doença ocupacional e demissão por comprovada
ineficácia do programa
de Readaptação ao Trabalhador, um bancário
do Itaú buscou orien-

cato aconteceu após o
desligamento da empresa. O bancário relatou
negligência do Itaú, negativa em emitir o Comunicado de Acidente do Trabalho (CAT)
e apresentou laudos e
exames que comprovaram sua condição e serviram como base para a
negociação com o banco.
“Orientamos o bancário, tomamos a frente
da situação, exigimos a
emissão do CAT e o seu
encaminhamento para o
INSS e, por fim, conquistamos sua reintegração “,
explicou a secretária de
Saúde, Daniela Cucio.

tação do Sindicato dos
Bancários de Guarulhos
e Região, que conquistou a sua reintegração
ao quadro de funcionários da instituição.
A procura pelo Sindi-

Conte com o Sindicato As novas leis trabalhistas não exigem que o
empregador homologue
seus funcionários no
Sindicato, mas garante
ao trabalhador o direito
de buscar orientação da
instituição para conferência dos cálculos trabalhistas e suporte jurídico para aqueles que
possuem
estabilidade.
“Exigir acompanhamento ou solicitar um
período de análise da
documentação também
é um direito e o bancário
pode contar com o Sindicato durante todo o processo”, concluiu Daniela.

Assembleia Geral Extraordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

a ascensão de movimentos
políticos de extrema direita
no país e no mundo desde
o início do século XXI, a

partir da perspectiva histórica e discutir o lugar desses
movimentos no cenário político contemporâneo mun-

O jornal dos Bancários é uma publicação do Sindicato dos Bancários de Guarulhos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã.
Endereço: Rua Paulo Lenk, 128 Centro - Guarulhos

2

dial. As aulas tiveram início
no dia 4 de abril e foram
encerradas em 2 de maio,
no auditório da Unifesp.

Presidente: Luis Carlos dos Santos
Diretora de imprensa: Silvana Kaproski
Jornalista responsável: Ana Paula Almeida
Diagramação: Tarcísio Silva
Correio: imprensa@bancariosdeguarulhos.com.br

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Guarulhos e Região, por seu Presidente, convoca seus associados ou não, empregados
em empresas do ramo financeiro, dos municípios de Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã, para Assembleia Geral Extraordinária
que será realizada dia 19 do mês de julho de 2019, em primeira convocação às
18h30 e em segunda convocação às 19h00 , no endereço sito à Rua Paulo Lenk, nº
128, Jd. Zaira, Guarulhos-SP para discussão e aprovação da seguinte ordem do dia:
1) Eleição de Delegados para a 21º Conferência Estadual dos Bancários da FETEC-CUT/SP.
2) Outros Assuntos de Interesse da Categoria.
Guarulhos, 25 de junho de 2019
Luis Carlos dos Santos
Presidente
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Mês de férias e logo
volta às aulas, ótima
oportunidade para
garantir estudos de
qualidade e pagando menos
Descontos de até 70%*
para sindicalizados

Mais informações
ligue 96488-7504

Descontos de até 30%
para sindicalizados

Mais informações
ligue 2409-5195

Descontos de até 40%
para sindicalizados

Acesse nosso site, clique no menu
“Convênios” e saiba mais:

www.bancariosdeguarulhos.com.br

Descontos de até 15%
para filhos de bancários e
bancárias sindicalizados
Mais informações
ligue 2441-3465
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*Desconto de 60% nos cursos de ciências contábeis e adminisitração ou 70% nos cursos de engenharia

PRESTAÇÃO DE CONTAS

