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Exemplo olímpico

Se é público, é para to-
dos. Com esse slogan, 
a campanha em defesa 

das empresas, bens e serviços 
públicos, lançada em junho 
passado no Rio de Janeiro pelo 
Comitê Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas, espalha-se 
agora pelo Brasil, com novas 
atividades em vários estados. 
Apesar de originada por temáti-
ca específica (o então PLS 555), 
a iniciativa -  que também já 
ganhou projeção internacional, 
durante seminário da UNI Fi-
nanças realizado na Argentina 

– é hoje um importante reforço 
na luta contra as privatizações 
almejadas pelo governo golpista 
de Michel Temer e pela melho-
ria dos serviços públicos.

“O comitê foi gestado a par-
tir de um objetivo específico, 
que era impedir a aprovação do 
PLS 555, o chamado Estatuto 
das Estatais. O projeto passou 
para a Câmara, voltou ao Se-
nado e tornou-se a lei 13.303. 
Nesse percurso, conquistamos 
avanços não só no texto, mas 
também na nossa unidade, 
agregando dezenas de entidades 

Campanha ´Se é público, é para todos´ se espalha pelo Brasil

pelo País. E agora ampliamos 
nossa ação, nosso alcance, pois 
com o governo golpista cresce 
o embate ideológico, já que o 
capital e o privado são priori-
zados por Temer e sua equi-
pe”, explica a coordenadora 
do comitê nacional, Maria 
Rita Serrano, lembrando que 
várias atividades deste mês 
de agosto serão realizadas em 
sindicatos bancários, vez que 
a categoria está em campanha 
nacional e os bancos públicos 
sob ameaça. 

Lançada recentemente no 

A abertura dos jogos 
olímpicos emocionou 
o mundo, e mais ain-

da aos brasileiros, quando a 
primeira medalha de ouro 
chegou pelas mãos de Rafa-
ela Silva, uma carioca negra 
de 24 anos que cresceu na 
comunidade Cidade de Deus 
e enfrentou muitas adversi-
dades até chegar ao pódio. Beneficiária do bolsa-atleta, 
Rafaela manifestou seu apoio à presidenta Dilma em 
2014, como se pode conferir no link http://www.revis-
taforum.com.br/2016/08/09/ouro-no-judo-rafaela-silva-
-explica-por-que-votou-em-dilma/

No entanto, Dilma não esteve presente à abertura 
dos jogos para saudar os atletas brasileiros. Ocupou 
seu posto o presidente golpista Michel Temer que, 
apesar de protegido por um esquema especialmente 
montado para evitar críticas públicas - inclusive com 
o uso abominável da censura – foi vaiado pela maioria 
dos presentes. E é nesse cenário, em que um usurpador 
assume o governo do País e se tenta calar a voz do povo, 
que iniciamos mais uma vez a luta por conquistas, en-
tregando aos banqueiros nossa pauta de reivindicações 
(confira itens na pg. 3).

Como Rafaela, sabemos, que teremos muitas difi-
culdades pela frente. Nesse momento em que estão sob 
ameaça direitos essenciais dos cidadãos, é preciso ter 
claro que só a união e a luta podem nos garantir resul-
tados positivos. Mais uma vez, portanto, reforçamos à 
categoria o chamado para participar das atividades da 
campanha nacional com persistência e coragem, pois 
é fundamental garantir e ampliar direitos. Só a luta te 
garante!

Belmiro Moreira - Presidente do Sindicato

Estados do Nordeste estão na agenda de lançamentos deste mês; comitê nacional em defesa das empresas públicas tem reunião nesta quinta, 11

Assembleia aprova minuta de 
reivindicações da categoria

A ssembleia reali-
zada no dia 4 de 
agosto,  na sede 

do Sindicato dos Bancá-
rios do ABC, ratificou a 
minuta de reivindicações 
da categoria bancária 2016 
aprovadas na 18ª Con-
ferência Nacional  dos 
Bancários.

Além disso, a assem-
bleia autorizou o Sindi-
cato realizar negociações 
coletivas, celebrar con-
venção coletiva de traba-
lho, convenções/acordos 
coletivos aditivos, bem 
como convenção/acordos 
de PLR e, frustradas as 
negociações, defender-se 
e/ou instaurar dissídio 
coletivo de trabalho, bem 
como delegar  poderes 
para tanto. "Também foi 
aprovado o desconto as-
sistencial a ser feito nos 
salários dos bancários em 
razão dos gastos com a 
Campanha Nacional. O 
índice de desconto será 
discutido e votado no fi-
nal da Campanha", explica 

Gheorge Vitti, secretário 
geral do Sindicato.

"Os bancários do ABC 
mais uma vez demonstram 
que a construção de uma 
campanha unificada em 
âmbito nacional, de ban-
cos públicos e privados 
, é essencial para brecar 
mos os retrocessos que os 
bancos tem sinalizado", 
disse Gheorge.

Os bancários aprova-
ram também na assembleia 
moções de repúdio à perse-
guição de dirigentes e prá-
ticas anti sindicais do Itau 

e de solidariedade aos 
metalurgicos pelo PDV 
na Volks e demissões na 
Mercedes.

"A pauta imposta pelos 
meios de comunicação,  
sob patrocínio direto dos 
bancos, é de diminuição 
de direitos dos trabalha-
dores, nesta hora os ban-
cários são chamados a 
mais uma vez demonstrar 
que não faltará luta para 
garantir nossas conquis-
tas", finaliza o secretário 
geral do Sindicato.

Grande ABC com palestra do 
jornalista Luís Nassif e nos en-
contros estaduais e nacional dos 
trabalhadores bancários, além 
de Juiz de Fora (MG), a campa-
nha também tem lançamentos 
agendados em estados do Nor-
deste e no Distrito Federal.

Confira, abaixo, a pro-
gramação de lançamento da 
campanha neste mês de agos-
to. As atividades acontecem 
nos sindicatos dos bancários 
locais:

10/08 – Brasília. Lançamen-
to da campanha e dos livros O 

Brasil que Queremos e Por que 
gritamos golpe?

15/08 – Bahia. Lançamento 
da campanha e do livro O Brasil 
que queremos, com palestra do 
cientista político Emir Sader.

16/08 – Pernambuco. Lan-
çamento da campanha e do 
livro O Brasil que queremos, 
com palestra do cientista polí-
tico Emir Sader.

17/08 – Ceará. Lançamento 
da campanha e do livro O Brasil 
que queremos, com palestras 
de Emir Sader e Luiz Antônio 
Correa.
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Comando Nacional entrega pauta de reivindicações à Fenaban

O Comando Nacio-
nal dos Bancários, 
coordenado pela 

Contraf-CUT, entregou 
nesta terça-feira, 9, na sede 
da Federação dos Bancos 
(Fenaban), em São Paulo, 
a minuta de reivindicações 
da categoria da campanha 
2016. As primeiras roda-
das de negociação já foram 
marcadas para os dias 18 e 
19 e tratarão da pauta em 
geral. Belmiro Moreira, 
presidente do Sindicato 
dos Bancários do ABC, 
membro do Comando Na-
cional, esteve presente 
representando a Região.

As reivindicações dos 
bancários buscam a re-
novação com avanços da 
Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), que é vá-
lida para funcionários de 
bancos públicos e privados 
de todo país. 

Para o presidente do 
Sindicato os itens que 

A data-base da categoria é 1º de setembro. Negociações começam nos dias 18 e 19 de agosto
constam na minuta, resul-
tado de consultas, assem-
bleias, encontros regio-
nais, estaduais e nacional 
realizados com a categoria, 
são de fundamental impor-
tância. “A partir de agora 
essas reivindicações serão 
analisadas e debatidas com 
os banqueiros para buscar, 
cada vez mais, novas con-
quistas para a categoria", 
disse Belmiro.

Após a entrega do do-
cumento, os bancários 
lançaram oficialmente a 
campanha nas ruas, com 
passeata pelo centro de 
São Paulo.

Caixa e BB – A pauta 
com reivindicações espe-
cíficas dos empregados da 
Caixa foi entregue logo 
em seguida. A dos funcio-
nários do Banco do Brasil 
será levada à direção da 
instituição na próxima 
quinta-feira 11.

Sindicalistas entregam a minuta de reivindicações para os representantes dos bancos

Principais reivindicações aprovadas na Conferência

• Reajuste salarial: 14,78% (incluindo reposição da 
inflação mais 5% de aumento real)
• PLR: 3 salários mais R$8.317,90
• Piso: R$3.940,24 (equivalente ao salário mínimo do 
Dieese em valores de junho último).
• Vales: alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-
creche/babá no valor de R$880,00 ao mês para cada 
(salário mínimo nacional).
• Melhores condições de trabalho com o fim das 
metas abusivas e do assédio moral que adoecem os 
bancários.
• Emprego: fim das demissões, mais contratações, 
fim da rotatividade e combate às terceirizações diante 
dos riscos de aprovação do PLC 30/15 no Senado Federal, além da ratificação da 
Convenção 158 da OIT, que coíbe dispensas imotivadas.
• Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS): para todos os bancários.
• Auxílio-educação: pagamento para graduação e pós.
• Prevenção contra assaltos e sequestros: permanência de dois vigilantes por andar 
nas agências e pontos de serviços bancários, conforme legislação. Instalação de 
portas giratórias com detector de metais na entrada das áreas de autoatendimento 
e biombos nos caixas. Abertura e fechamento remoto das agências, fim da guarda 
das chaves por funcionários.
• Igualdade de oportunidades: fim às discriminações nos salários e na ascensão 
profissional de mulheres, negros, gays, lésbicas, transsexuais e pessoas com 
deficiência (PCDs).

Bancários do ABC participam no 
Centro de São Paulo de ato de 

lançamento da Campanha Nacional 2016
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Sindicato apoia Márcio de Souza para 
a diretoria de Planejamento da Previ

Os associados da Pre-
vi voltam a parti-
cipar de eleições, 

de 26 de agosto a 15 de 
setembro, desta vez para 
eleger um novo diretor de 
Planejamento.  O Sindicato 
apoia Márcio de Souza, o 
candidato número 7, por 
sua experiência na Previ e 
por seu compromisso com 
o funcionalismo. O novo 
diretor eleito terá mandato 
de dois anos e as eleições 
acontecem em virtude da 
renúncia ao cargo do antigo 
diretor eleito.

“Márcio tem um histó-
rico de luta e a sua experi-
ência e comprometimento 
faz com que o Sindicato o 
apoie", disse Otoni Lima, 
diretor do Sindicato e 
funcionário do Banco do 

Márcio de Souza tem o apoio das entidades representativas do funcionalismo

Brasil.

Experiência 
e compromisso

M á r c i o  d e 
Souza trabalha 
na Previ desde 
2004, há quatro 
anos é gerente 
execut ivo  de 
Benefícios. Foi 
presidente do 
Sindicato dos 
Bancários  de 
Petrópolis (RJ), 
diretor da Fede-
ração dos Ban-
cários do RJ/ES 
e integrou a Comissão de 
Empresa dos Funcionários 
do BB.

Eleito diretor de Plane-
jamento, será responsável 

por elaborar a política de 
investimentos e orientar 
a aplicação do patrimônio 
que garantirá as nossas 
aposentadorias. 

Financiários rejeitam proposta da Fenacrefi de 7,86% de reajuste salarial
Proposta não cobre nem a inflação do período e foi rechaçada na mesa de negociação

Desrespeito com 
os trabalhadores. 
Este é o resultado 

da segunda rodada de ne-
gociação com a Fenacrefi, 
realizada no último dia 2, 
em São Paulo. A Federação 
das Financeiras apresentou 
a proposta de reajuste de 
7,86% para as cláusulas eco-
nômicas (correspondente 
a 80% do INPC de 9,83%, 
referente a junho/2016). O 
índice está muito aquém 
da reivindicação dos finan-
ciários, de reposição da in-
flação, mais 5% de aumento 
de real, e foi rejeitado, pelos 
representantes dos traba-
lhadores, na própria mesa 
de negociação.

“A proposta feita abaixo 
da inflação é um desres-
peito com o trabalhador 
e não pudemos aceitar, 
além disso têm outras 
reivindicações de saúde, 
de condições de trabalho 
e combate à terceirização. 
Não vamos aceitar retro-
cessos”, disse Eric Nilson, 
secretário geral da Fetec-
-SP e diretor do Sindicato 
que participou da reunião 
de negociação.

A próxima rodada de 
negociação está marca-
da para 23 de agosto, na 
sede da Fenacrefi, em São 
Paulo.

Principais reivindica-
ções dos Financiários:

Reajuste:15,31% (repo-
sição da inflação mais 5% 
aumento real)

PLR: Três salários do 
trabalhador

VA, VR e auxílio-cre-
che/babá: salário mínimo 
nacional para cada um 
deles (R$ 880)

Pisos:
Escritório R$ 3.777,93
Caixas, operadores de 

telemarketing, emprega-
dos de tesouraria e os que 
efetuam pagamentos e 
recebimentos R$ 5.100,21

Analista de Crédito 
R$ 5.666,90
1º Comissionado 
R$ 6.422,48
1º Gerente R$ 8.500,34

*Salário mínimo medi-
do pelo Dieese em maio de 
2016 (R$ 3.777,93)

Abono assiduidade de 
um dia

Fim da terceirização

Fim do assédio moral e 
das metas abusivas

Licença-paternidade de 
20 dias

Unificação nacional da 
data base

Sindicato realiza plenária pra 
discutir a garantia de direitos 
e isonomia na incorporação do 
HSBC pelo Bradesco

OSindicato realiza-
rá no próximo dia 
18 uma plenária 

sobre a incorporação do 
HSBC pelo Bradesco com 
o objetivo de discutir a 
garantia de direitos e iso-
nomia.

A incorporação  do 
HSBC pelo Bradesco é 
um ponto que preocupa 
os bancários. "Os traba-
lhadores de ambos os 
bancos estão apreensivos 
com a incorporação. A 
perda do emprego é uma 
das maiores preocupação-
es dos funcionários, por 
isso é muito importante 
a participação dos bancá-
rios desses bancos nesta 
plenária para que possa-
mos discutir sobre essa 

venda e traçar estratégias 
de luta", disse Belmiro 
Moreira, presidente do 
Sindicato e funcionário 
do HSBC.

Outro ponto impor-
tante é a necessidade de 
luta pela manutenção das 
conquistas específicas dos 
funcionários do HSBC, 
como a bolsa-educação, 
o parcelamento de férias 
e planos de saúde. “Temos 
de estar preparados para 
essa luta também. Temos 
um histórico de lutas e 
conquistas e isso não será 
esquecido e nem venci-
do”, afirmou Belmiro.

O evento será na sede 
social, rua Xavier de Tole-
do, 268 - Centro de Santo 
André à partir das 18h30.
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Sindicato do ABC participa do Dia Nacional de Luta na Caixa

Com o objetivo de 
protestar contra a 
retirada de direitos, 

bem como pela manuten-
ção da Caixa pública e pela 
retomada das contratações, 
foi realizado na quarta-
-feira, 03, o Dia Nacional 
de Luta dos Empregados da 
Caixa. No ABC as maiores 
agências da Região tiveram 
a abertura retardada em 
uma hora e, durante esse 
período, os diretores do 
Sindicato conversaram com 
os funcionários em reuniões 
realizadas no interior das 
agências. 

“Nós aproveitamos esse 
dia de luta para conversa-
mos com os empregados  
sobre a Campanha Nacional 
dos Bancários deste ano e a 
necessidade de resistência 
ao ataque que o governo, 
o congresso e a direção da 

empresa pretendem fazer 
com os direitos conquista-
dos pelos trabalhadores e as 
ameaças que pairam sobre a  
integridade da Caixa como 
fomentadora do desenvolvi-
mento do Brasil”, disse Ma-
ria Rita Serrano, diretora 
do Sindicato e funcionária 
do banco.

Os trabalhadores estão 
sofrendo  muita pressão por 
resultado e estão com medo 
do que pode acontecer com 
a empresa, sendo assim os 
bancários da região aderi-
ram em massa a Campanha 
“Se é Público é para Todos, 
defender a Caixa é defender 
o Brasil ‘

Entre os problemas en-
frentados  estão as medi-
das que levam à extinção 
da função de caixa (com 
a substituição por ‘caixas 
minuto’, ou seja, bancários 

que exercem essa função por 
alguns momentos da jorna-
da); ameaça à retirada do 
adicional de insalubridade 
dos avaliadores de penhor; 
situação dos tesoureiros 
que, antes subordinados à 
Giret (gerência de retaguar-
da), agora são lotados nas 
agências e passaram a res-
ponder aos gerentes-gerais 
dessas unidades, assumindo 
atribuições que não são do 
cargo; e mudança nos cri-
térios de incorporação de 
função.

Ocupação – O Movi-
mento dos Trabalhadores 
Sem Teto ocupou  a Gerên-
cia de Habitação da Caixa 
no ABC. O movimento 
reivindica que sejam reto-
mados os programas habita-
cionais do banco que estão 
parados.

Sindicato realiza atividade no Itaú 
por mais segurança

O Sindicato fechou 
quatro  agências 
do Itaú em Santo 

André na terça-feira (2) e 
quarta-feira (3) para cobrar 
do banco que se cumpra o 
que foi acordado na questão 
das portas de segurança. 
O banco se comprometeu 
em instalar esse item de 
segurança nas agências que 
não têm, no entanto vem 
adiando a instalação.

“Na agência da Cesário 
Motta no Centro de Santo 
André, por exemplo, que 
foi assaltada alguns meses 
atrás, o banco tinha esti-
pulado um prazo até o dia 
30 de junho para a coloca-
ção da porta de segurança, 
no entanto já prorrogou 
duas vezes essa data e não 
cumpre o prazo”, explica a 
diretora do Sindicato e fun-
cionária do banco Elisabeth 

Lopes.
Outra cobrança feita 

pelo Sindicato é a respeito 
do horário estendido. “Há 
agências que funcionam das 
9h às 19h e nós queremos 
que o horário seja das 10h 
às 16h, pois esse horário de 
funcionamento estendido 
imposto pelo Itaú, além 
de atrapalhar a rotina dos 
bancários, também gera in-
segurança”, disse Elisabeth.

Eleitos para Delegado 
Sindical da Caixa

E ntre os dias 25 e 29 de julho foi realizada a eleição 
para Delegado Sindical da Caixa para o período 
de julho/2016 a julho/2017. O Delegado Sindical 

é o representante dos Bancários no local de trabalho. 
Ele tem a função de fiscalizar as Condições de Trabalho, 
propor soluções e atuar junto ao Sindicato pela garantia 
e ampliação dos direitos da categoria. Veja abaixo quem 
foram os eleitos:
Nome     Lotação
RIVALDO TETSUO SUZUKI (Titular)  MAUA – SHOPPING  
              PLAZA
RICARDO CASTELLINI (Suplente)  MAUA– SHOPPING  
              PLAZA
WESLEY ANTONIO MIGUEL  Grand Plaza Shopping
EZEQUIEL DOS S. NASCIMENTO SENADOR FLAQUER
BENEDITO PEREIRA DE MATOS PRAÇA DA BÍBLIA
ETIENE MACEDO NARDI (Titular) VILA ASSIS
SIDNEI AP. GARCIA (Suplente)  VILA ASSIS
DOUGLAS DA SILVA BORGES  GIOVANNI BREDA
ANDRE BALDI DE LUCCAS  Pq. DAS NAÇÕES
CARLOS EDUARDO GREGOLIN GE GOVERNOS - 
           SANTO ANDRE

Agências ficaram fechadas por uma hora enquanto diretores do Sindicato se reuniam com os funcionários
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Odebrecht 1
A Odebrecht está finali-

zando a negociação de um 
empréstimo-ponte com o Bra-
desco e também com o Banco 
do Brasil. Os valores devem 
chegar, no total, a R$ 500 
milhões. Segundo executivo 
que acompanha as tratativas, 
o dinheiro servirá para a em-
preiteira "respirar" e ganhar 
tempo para seguir na tentativa 
de vender ativos.

NOVOS CONVÊNIOS

Grupo Bella Italia
Desconto de 10% na tarifa em baixa temporada
BOGARI HOTEL - Avenida Brasil, 106, Centro, 

Foz do Iguaçu, PR Fone: 45 3545-7000
HOTEL BELLA ITÁLIA - Avenida República Argentina, 1700 

Foz do Iguaçu - PR Fone: 45 3521-5000
ÁGUAS DO IGUAÇU HOTEL - Avenida Brasil, 84

Foz do Iguaçu - PR Fone: 45 3521-6000

Ktec Escola de Tecnologia
Escola de Tecnologia da Informação

Desconto de  10% sobre os valores dos cursos
Rua da Consolação, 93, 3º andar, Consolação, SP

Fone: 3159-3838

Seven Idiomas
Ensino de idiomas

Desconto de  20% nas mensalidades
Rua Rafael Correa Sampaio, 965, Santa Paula, SP

Fone: 4228-1266

Evolute Cursos & Pop Idiomas
Ensino de idiomas

Desconto de  50% nas mensalidades
Av. Álvares Guimarães, 630 sala 24

Bairro Planalto - S. B. do Campo
Fone: 2381-1743

First One Escola de Idiomas
Ensino de idiomas

Desconto de  30% no valor do curso
Rua Espírito Santo, 79

Bairro Santo Antonio - S. C. do Sul
Fone: 4221-6681

MAIS CONVÊNIOS: 

www.bancariosabc.org.br/convenios

Bancários do ABC protestam 
contra Bradesco no Rio de 
Janeiro

Na sexta-feira, 05, 
dia da abertura dos 
Jogos Olímpicos do 

Rio de Janeiro, os diretores 
do Sindicato realizaram 
protesto contra as demis-
sões no Bradesco, um dos 
patrocinadores das Olim-
píadas na cidade sede dos 
jogos.

Estamos denunciando as 
demissões no Bradesco em 
Copacabana e jornalistas do 
mundo inteiro registram 
esse protesto dos Bancá-
rios do ABC”, disse Otoni 

Lima, diretor do Sindicato.
“O banco continua com 

seus grandes lucros e inves-
te milhões no patrocínio 
dos jogos, mas continua 
cortando postos de trabalho 
e não investe em melhores 
condições de trabalho para 
seus funcionários”, protesta 
o presidente do Sindicato 
Belmiro Moreira.

No primeiro semestre 
desse ano o lucro do Brades-
co foi de R$ 8.274 bilhões 
e cortou 4.478 postos de 
trabalho.

Reservas para a Festa dos 
bancários 2016 estão encerradas

As reservas dos convites para a tradicional Festa em 
Comemoração ao Dia do Bancário realizada pelo Sin-
dicato foram encerradas no último dia 5. A entrega dos 

convites reservados será de 15 a 26 de agosto das 8h às 18h 
na sede do Sindicato, rua Cel. Francisco Amaro, 87, Centro, 
Santo André – Das 8h às 18h.

Atenção: Os convites reservados não retirados dentro do 
prazo acima irão para os inscritos na lista de espera.

De 29 de agosto a 01 
de setembro, disponi-
bilização dos convites 
não retirados.

Obs: no dia 02 de 
setembro, dia da festa 
não haverá entrega de 
convites.

Odebrecht 2
Executivos da Odebrecht 

denunciaram a procuradores 
da força-tarefa da Procuradoria-
-Geral da República (PGR) 
que a construtora pagou R$ 23 
milhões à campanha de Serra 
(PSDB) à presidência em 2010 
– quase dez vezes mais que o 
valor declarado pelo tucano ao 
Tribunal Superior Eleitoral. Os 
executivos afirmaram que parte 
do dinheiro foi paga no Brasil e 
parte foi entregue por meio de 
depósitos em contas no exterior. 
Assim, a campanha do tucano 
teria recebido da empreiteira 
R$ 25,4 milhões – sendo R$ 
23 milhões por meio de caixa 
2. Em valores corrigidos pela 
inflação, o montante soma R$ 
34,5 milhões.

Pré-sal
A Febrageo (Federação Bra-

sileira dos Geólogos) promete 
ir à Justiça para tentar reverter 
a venda da área de Carcará, no 
pré-sal, à norueguesa Statoil. A 
entidade questiona o valor da 
transação, de US$ 2,5 bilhões. 
A operação foi anunciada pela 
Petrobras no dia 29 de julho, 
como parte de seu programa 
de venda de ativos para en-
frentar a crise financeira –foi a 
primeira envolvendo reservas 
do pré-sal.

Direitos Trabalhistas
De acordo com o jornal O 

Globo, o alerta da CUT pode 
se confirmar nos próximos 
dias. Isso porque, o governo 
ilegítimo de Michel Temer deve 
anunciar uma reforma traba-
lhista que prevê flexibilização 
de diversos direitos. Segundo O 
Globo, estão no alvo de Michel 
Temer os direitos assegurados 
pela  CCLT. O 13º salário, fé-
rias, adicional noturno, licença-
-paternidade e salário mínimo 
são alguns dos benefícios que 
podem ser atingidos.


