
Mogi das Cruzes

Abril / 2017
Edição 303

Informativo do Sindicato dos Bancários e Financiários de  
Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Biritiba Mirim e Salesópolis

Encabeçada por Clayton Teixeira Pereira, nova diretoria executiva e o conselho  
fiscal da entidade tomarão posse no dia 3 de junho para o mandato 2017/2020

CHAPA 1 É ELEITA COM 97,9%
Grupo respeita a proporcionalidade de gêneros e conta com a representatividade de todos os bancos da base

Urnas  
circularam  
vários  
quilômetros 
para permitir 
que os  
associados  
exercessem  
seu direito 
 democrático

Com 97,9% dos votos válidos, a Cha-
pa 1 foi proclamada pela Comissão 

Eleitoral a vencedora da eleição do Sin-
dicato dos Bancários de Mogi e Região 
para o mandato 2017/2020. À frente do 
grupo está o atual tesoureiro da entidade, 
Clayton Teixeira Pereira, que a partir de 
3 de junho, com a posse da nova diretoria 
executiva e do conselho fiscal, assumirá 
como presidente. 

A eleição foi realizada entre os dias 11 
e 13 de abril. Para permitir que todos os 
associados exercessem seu direito demo-
crático de participar da eleição, foram 
percorridos vários quilômetros durante 
os três dias de votação. Além disso, uma 
urna fixa foi mantida na sede do Sindicato. 

A Chapa 1 respeita a proporcionalidade 
de gêneros entre seus representantes e conta 
com a representatividade de todos os ban-
cos da base do Sindicato, que abrange os 
municípios de Mogi, Suzano, Poá, Biritiba 
Mirim e Salesópolis. 
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Publicação foi lançada durante solenidade que  
contou com a presença de lideranças e ex-diretores

Combater o 
desmonte do 

governo federal é a 
principal frente de 
luta dos bancários. 
Com a aprovação 
do PL 4302/1998, 
que legaliza a ter-
ceirização ampla e 
irrestrita permitin-

do que as empresas terceirizem todas as 
suas atividades, nosso trabalho terá de 
ser redobrado. 

Agora, bancos, hospitais, escolas, fábri-
cas e outras instituições tanto do setor 
privado quanto do público poderão 
substituir todos os seus trabalhadores 
diretos por terceirizados, que ganham 
menos, têm jornadas muitos maiores 
e não estão organizados em sindicatos 
fortes. Na prática, isso significa fim dos 
concursos públicos, das férias, do limite 
de jornada, da PLR, do 13º salário, do 
aviso-prévio, do FGTS e da licença- 
maternidade. 

Além deste retrocesso para a classe 
trabalhadora, a proposta de reforma da 
Previdência é outro assunto que deve 
pautar as ações do Sindicato, que a partir 
de junho passa a ser presidido por Clayton 
Pereira, nosso atual tesoureiro e pessoa 
de minha mais alta confiança para dar 
continuidade a nossa luta. Parabenizo 
você, Clayton, pela vitória e desejo um 
mandato de grandes realizações.

FALA PRESIDENTE!
Trabalho redobrado

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

LANÇAMENTO

Cerimônia de lançamento da revista reuniu várias autoridades e lideranças

Revista especial de 25 anos mostra a 
trajetória do Sindicato

Para registrar seus 25 anos de fundação, 
o Sindicato dos Bancários de Mogi 

e Região lançou uma revista especial que 
condensa sua história. A solenidade reuniu 
autoridades, ex-diretores, representantes 
das federações dos bancários e várias li-
deranças. Entre eles, o prefeito de Mogi, 
Marcus Melo, e o vereador, bancário e 
diretor do Sindicato, Clodoaldo de Moraes.

Com 52 páginas, a publicação traz os 
principais acontecimentos que marcaram 
a fundação do Sindicato, ocorrida em 
28 de agosto de 1991, em meio à efer-
vescência da luta pela redemocratização 
do País. Mostra os oito presidentes que 
estiveram à frente da entidade, as princi-
pais conquistas obtidas pela categoria e 
reflete os desafios que ainda precisam ser 
superados. A revista será distribuída em 
toda a base de forma gradativa. 

Revista histórica retrata 
25 ANOS DO SINDICATO

Caso seja aprovada, a reforma da 
Previdência, que tramita como 

PEC 287, vai acabar com seu direito à 
aposentadoria. A proposta quer igualar 
homens e mulheres, o que é injusto, uma 
vez que elas contam com uma jornada 
excedente em relação a eles. 

Além disso, a reforma torna a aposenta-
doria integral quase um milagre ao exigir 

49 anos de contribuição, sem contar que 

a idade mínima de 65 anos fará com que 

os brasileiros morram sem se aposentar. 

As novas regras valem para funcioná-

rios do setor público e do setor privado, 

incluindo parlamentares, mas excluem 

militares. Na prática, a reforma prejudicará 

os trabalhadores mais pobres. 

Reforma de Temer vai acabar com aposentadoria
PREVIDÊNCIA
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LANÇAMENTO

Conheça os deputados que 
votaram CONTRA VOCÊ  
e aprovaram a terceirização

Capitão  
Augusto (PR)

Antonio  
Bulhões (PRB)

Jorge Tadeu  
Mudalen (DEM)

Ricardo 
Tripoli (PSDB)

Roberto 
Alves (PRB)

Guilherme 
Mussi (PP)

Dr. Sinval  
Malheiros (PTN)

Marcelo  
Squassoni (PRB)

Luiz Lauro Filho 
(PSB)

Renata Abreu 
(PTN)

Celso Russomanno 
(PRB)

Antonio Carlos 
M. Thame (PV)

Marcio 
Alvino (PR)

Herculano  
Passos (PSD)

Major Olimpio 
(Solidariedade)

Ricardo Izar 
(PP)

Eduardo  
Bolsonaro (PSC)

Beto Mansur 
(PRB)

Miguel 
Haddad (PSDB)

Sérgio Reis 
(PRB)

Eduardo Cury 
(PSDB)

Bruna Furlan 
(PSDB)

Nelson  
Marquezelli (PTB)

Miguel  
Lombardi (PR)

Silvio Torres 
(PSDB)

Evandro Gussi 
(PV)

Vanderlei 
Macris (PSDB)

Vitor Lippi 
(PSDB)

Fausto Pinato 
(PP)

Alexandre Leite 
(DEM)

Adérmis Marini 
(PSDB)

Vinicius  
Carvalho (PRB)
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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

Homenagem 
às mulheres 

Em comemoração ao Dia Internacional  

da Mulher, diretores do Sindicato  

percorreram as agências da base para 

entregar trufas às bancárias

Faça sua reserva

Aguarde mais informações
EM JULHO

 Tião da CUT  
morre aos 58 anos 

Com grande 
pesar o Sindicato 
recebeu a notí-
cia da morte do 
vice-presidente 
da Central Única 
dos Trabalhadores 
(CUT), Sebastião 
Geraldo Cardozo, 
o Tião, ocorrida dia 31 de março, vítima 
de infarto aos 58 anos, em São José do 
Rio Preto. Bancário do Santander e 
ex-presidente da Fetec-CUT/SP, Tião 
era um lutador incansável e em todas as 
trincheiras esteve presente dialogando e 
se colocando à disposição. Seu legado de 
lutas ficará como exemplo. Que Deus 
conforte seus familiares, amigos e todos 
aqueles que sentem por sua partida. 

VEM AÍ

Aguarde mais informações

7o CAMPEONATO DE 
FUTEBOL SOCIETY

Monte  
sua  
equipe  
e venha  
participar


