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Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Biritiba Mirim e Salesópolis

Desejamos que o 
espírito natalino 
contagie todos 
com a esperança 
de dias melhores 

e que em 2016 
possamos 
caminhar 
juntos em 

busca
 de novas 

conquistas

Acompanhe
nosso trabalho

bancarios.demogi
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RETROSPECTIVA:relembre os fatos que marcaram 2015
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XXIII Campeonato de Boliche Curso CPA-10 e CPA-20

Encontro Estadual Mulher Trabalhadora

Em Brasília contra o PL 4330

Excursão ao Wet’n Wild

Seminário de Estratégia do Ramo Financeiro

Entrega de trufas às mulheres

Mobilização Nacional pela democracia

Curso de Formação Sindical

Paralisação do Itaucard em Poá

Bancária tem demissão cancelada

Movimento em defesa da Caixa

Encontro Nacional das Mulheres

Encontro dos trabalhadores do HSBC

Plenária da Campanha Nacional

Foram muitos os desafios enfrentados pelos bancários ao longo deste ano. Mesmo diante de um cenário sinuoso e com muitos percalços, a avaliação de 2015 é positiva, 
uma vez que a categoria saiu fortalecida ao garantir que as conquistas dos últimos anos fossem mantidas. As fotos abaixo resumem essa caminhada de resistência e vitória
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Plenária sobre reforma tributária

Greve se espalha por outras cidades

Lançamento da Campanha Nacional

Festa pelo Dia dos Bancários

Encontro Nacional dos Bancários

Dia de Lutas no Bradesco

Conferência da Regional 5

Campanha de Valorização do Bradesco

Caravana da Fetec CUT em Mogi

Dia Nacional de Lutas

Foram muitos os desafios enfrentados pelos bancários ao longo deste ano. Mesmo diante de um cenário sinuoso e com muitos percalços, a avaliação de 2015 é positiva, 
uma vez que a categoria saiu fortalecida ao garantir que as conquistas dos últimos anos fossem mantidas. As fotos abaixo resumem essa caminhada de resistência e vitória

Audiência sobre PL 4330 na Alesp

Encontro Estadual dos Bancários

Campeonato de Futebol Society

Bancários tomam as ruas de Mogi

Início da greve em Mogi
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Alerta Bancários é o informativo do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Financiários de Mogi das 
Cruzes e Região. Sede: Rua Engenheiro Eugênio Motta, 102 – Jardim Santista – Mogi das Cruzes. Contato: (11) 4724-9117

E-mail: sindicato@bancariosmogi.com.br Site: www.bancariosmogi.com.br Presidente: Francisco Carlos Candido 
Secretária de Imprensa: Regina Cardoso de Siqueira Jornalista responsável: Gisleine Zarbietti (MTB:39.294) 

Com informações da Fetec, CONTRAF e Sindicato dos Bancários de São Paulo.
Mogi das Cruzes

Sindicalizados ajudam a 
MANTER E AMPLIAR DIREITOSResistência foi a 

palavra de or-
dem de 2015. Vivemos 
um ano intenso, com 
muitos percalços e 
superações. As di� cul-
dades foram inúmeras,  
mas a mobilização da 
categoria foi funda-

mental no enfrentamento à ganância 
dos banqueiros, que mesmo lucrando 
muito, independentemente do cenário 
econômico, insistiu em impor retrocessos 
aos trabalhadores do sistema � nanceiro. 

Felizmente, a organização e unidade 
venceram essa intransigência e mesmo 
num cenário sinuoso, conseguimos manter 
nossas conquistas. Nosso compromisso  de 
seguir na luta em defesa dos trabalhadores 
e da democracia que é o que nos garante 
esse direito de se manifestar e reivindicar 
melhores condições de trabalho se renova 
em 2016, quando o Sindicato completa 
25 anos de fundação. 

Desejamos a todos um feliz Natal e um 
Ano Novo de muitos signi� cados com 
paz, saúde e união.

FALA PRESIDENTE!
Um ano de superações

FRANCISCO CANDIDO É PRESIDENTE DO SINDICATO DOS 
BANCÁRIOS DE MOGI DAS CRUZES, SUZANO, POÁ, BIRITIBA 
MIRIM E SALESÓPOLIS

Em fevereiro de 2016

Campeonato de
Professor Jorge Aniz (Liba)

Curso destinado somente para sócios / Mínimo de 15 alunos
Local: Rua Engenheiro Eugênio Motta, 102, 

Jd. Santista - Mogi das Cruzes - SP

CPA-10: De 18 a 22 de janeiro de 2016
Valor: R$ 250 - pagamento em até duas vezes

CPA-20: De 18 a 29 de janeiro de 2016
Valor: R$ 350 - pagamento em até duas vezes

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE 
MOGI DAS CRUZES E REGIÃO

CURSOS
CPA-10 e CPA-20

Mais informações: (11) 4724-9117 com Gerson Lima

Sindicalize-se!

Juntos
somos
mais 
fortes

Você já imagi-
nou o que faz 

os bancos garanti-
rem reajuste de sa-
lários, vales refeição 
e alimentação, PLR, 

licença-maternidade, abono-assiduidade e 
outros benefícios? 

A resposta é simples, mas passa desper-
cebida pela maioria dos bancários; é a luta 
diária dos trabalhadores, que organizados 
em uma entidade representativa ganham 
força e poder de negociação perante as 
autoridades, neste caso, os banqueiros. 

Por esse motivo, quanto maior o número 
de trabalhadores associados, maior a força 

para garantir e ampliar direitos. 

O presidente do Sindicato de Mogi, 
Francisco Candido, explica que se não fosse 
a intensa mobilização feita na Campanha 
Salarial os bancários não teriam nenhum 
benefício: 

“Sem a luta dos trabalhadores, os ban-
queiros jamais dariam algum aumento 
ou outros direitos, como vale-refeição, 
abono e PLR. A licença-maternidade de 
180 dias, por exemplo, foi outra conquista 
decorrente da luta do movimento sindical. 
Por isso, todo ano é preciso unir forças 
para pressionar as instituições � nanceiras 
a manter as conquistas e avançar ainda 
mais”, reforça. 


