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Consulta sobre campanha salarial
Júlio César Costa

sindicato inicia nesta semana consulta sobre a Campanha Salarial 2010. Organizado
pela Federação dos Bancários de
SP e MS, o questionário aborda
quatro grandes temas, que nortearão a 12ª Conferência Nacional
dos Bancários, a ser realizada entre os dias 23 e 25 de julho: Remuneração; Emprego; Saúde do
Trabalhador e Segurança Bancária; e Sistema Financeiro. O questionário, encartado nesta edição,
deve ser devolvido até o dia 18. As
contribuições/sugestões serão
apresentadas na Conferência Interestadual organizada pela Federação dos Bancários, a ser rea-
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Lançamento da Campanha 2009 no centro de Campinas

lizada nos dias 13 e 14 de julho,
na colônia de férias da Usceesp,

S A N TA N D E R

SALARIAL

Financiários reivindicam reposição
da inflação, aumento real, PLR e PCS
eunidos em assembleia no último dia 27, na sede do sindicato, os financiários aprovaram a
pauta de reivindicações da Campanha salarial 2010. Com database em 1º de junho, os financiários reivindicam, entre outros itens,
reposição da inflação, estimada
em 5,72%, aumento real de 5%,
Plano de Cargos e Salários (PCS),

R

PLR de três salários-base, mais verbas fixas de natureza salarial,
Parcela Adicional de PLR de R$
3.850,00, 14º salário, 13ª Cesta de
Alimentação, Bolsa de Estudo e
piso de R$ 2.257,52 (salário mínimo calculado pelo Dieese/Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconômicos)
para escriturário.

I TA Ú U N I B A N C O

Assembleia aprova acordo do PCR
s funcionários do Itaú Unibanco, reunidos em assembleia na sede do sindicato no último dia 2, aprovaram o acordo
que garante R$ 1.800,00 a título de
PCR (Programa Complementar de
Resultados). O crédito será feito
nesta quinta-feira, dia 10; no mesmo dia, o banco paga mais R$
300,00 referente ao sucesso da migração de agências do Unibanco
para o Itaú. O valor de R$ 2.100,00
será pago a todos os funcionários.

O

em Suarão, na cidade Itanhaém.
Quem preferir pode responder o

questionário via internet. Basta
acessar o site do sindicato:
www.bancarioscampinas.org.br.
Regional – Nesta terça-feira, dia 8,
o sindicato participa do Encontro
Regional preparatório à Conferência Interestadual, a ser realizado na cidade de São José dos
Campos. Será o quinto e último
encontro promovido pela Federação dos Bancários – o primeiro
aconteceu em Campo Grande
(MS) no dia 14 de maio – e reunirá
ainda os sindicatos dos bancários
de Guaratinguetá e Santos.
Bancos Federais – Veja na página
2 as resoluções dos congressos do
Banco do Brasil e Caixa Federal.

Sem falar que não serão descontados os programas próprios de remuneração variável.
Prazo – O acordo do PCR tem validade de dois anos. Os ganhos
dos funcionários podem chegar a
R$ 4.200,00, com pagamentos
neste ano e em 2011.
Em maio do ano que vem está
garantido R$ 1.600,00 a título de
antecipação do PCR. Eventuais diferenças seriam pagas em fevereiro de 2012.

Resolvidas pendências do pijama
Santander concordou em receber todos os pedidos de licença-remunerada (pijama) apresentados fora do prazo, durante
reunião do Comitê de Relações
Trabalhistas (CRT), no último dia
2. “O problema foi levantado pelo
nosso sindicato. Hoje, na região de
Campinas as pendências estão
equacionadas”, destaca a diretora
Stela que, junto com o diretor
Marcelino, participou da reunião
da Comissão de Organização dos
Empregados (COE), realizada em
São Paulo antes da reunião do
CRT. Veja a seguir outros pontos
debatidos.
INSS – O Santander confirmou
que todos os funcionários afastados por mais de 15 dias para tratamento de saúde terão garantidos
o recebimento dos salários até
que a situação seja regularizada
junto ao INSS.
Exame/ASO – Será reduzido o
tempo de espera para a realização
do exame de retorno. Hoje esse
prazo pode chegar a 20 dias.
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Quanto à assinatura da ASO (guia
onde consta aptidão ou não ao trabalho) em branco, o Santander informou que vai orientar as clínicas a solicitar a assinatura somente após o preenchimento do
laudo.
Acompanhamento – O banco vai
orientar o PAP, órgão de acompanhamento dos afastados que retornam ao trabalho, a ter uma postura mais pró-ativa.
PP e PR – A partir de agora o parecer sobre a situação do funcionário que passa pelo exame de retorno será emitido em até 15 dias.
No período de espera para exame
de casos de Pedido de Prorrogação
(PP) e Pedido de Reconsideração
(PR) o salário está assegurado.
Demissional – O Santander aceitou marcar novo exame demissional quando o funcionário, por
algum motivo, não puder comparecer na data marcada. E aqueles
que forem remetidos ao GOE têm
direito a uma cópia do processo.
Veja no site www.bancarioscampinas.org.br a
íntegra da ata da reunião do CRT.
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Resoluções dos congressos do BB e Caixa Federal

Em primeiro plano, o presidente Jeferson Boava durante votação no 21º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil

A diretora Angela Faria, na segunda fila, na abertura do 26º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa (Conecef)

eunidos durante três dias (28,
29 e 30 de maio) no 21º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, realizado
em São Paulo, 329 delegados (entre eles, 12 da base do sindicato)
discutiram e aprovaram as reivindicações específicas da Campanha Salarial 2010. Inclusive os
delegados da região de Campinas
participaram dos grupos de discussão, divididos em quatro grandes temas: Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS); Remuneração e Jornada; Saúde e Condições de Trabalho; e o Papel do BB
e o Sistema Financeiro Nacional.
O Congresso aprovou ainda mesa

gião de Campinas tiveram efetiva
participação no Congresso. O processo preparatório deflagrado pelo
sindicato foi fundamental, serviu como subsídio aos delegados”, destaca o presidente do sindicato, Jeferson Boava.
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única de negociação com a Fenaban e, concomitantemente, mesa
específica com o BB.
Em preparação ao Congresso, o
sindicato realizou consulta entre
os funcionários, no período de 26
de abril a 3 de maio, visando coletar propostas, sugestões. No dia
11 de maio, promoveu reunião
com os delegados sindicais, onde
a diretoria apresentou a Contribuição que seria remetida ao Congresso, elaborada com base na
consulta. No mesmo dia 11, no final da tarde, encontro na sede do
sindicato elegeu os delegados ao
Congresso. “Foram três dias de
amplo debate e os delegados da re-

Principais propostas
Construir e apresentar uma proposta do PCCS baseado
nas premissas aprovadas na plenária de dirigentes sindicais, para entrega ao BB até 30 de junho.
Propor como piso do PCCS o salário mínimo do Dieese, equivalente a R$ 2.257,52 (abril de 2010).
Adotar a jornada de 6 horas para todos, sem redução
de salários.
Excluir da alçada dos gestores imediatos a decisão sobre comissionamentos e descomissionamentos.
Isonomia de direitos (anuênio, licença-prêmio, férias de
35 dias para quem tem mais de 20 anos de trabalho).
Criação de faixas salariais em todas as comissões como
progressão horizontal;
Incluir os 15 minutos de descanso na jornada de 6h.

Fim da Lateralidade e dos desvios de função com a volta das substituições para todos os cargos.
Garantir Intersticio do BB no VCPi dos incorporados no
Banco Nossa Caixa.
Negociação sobre a Gratificação Variável (BNC).
Efetivação de todos os caixas substitutos.
Garantia da Comissão para os afastados por licença saúde e licença maternidade, independente do tempo do afastamento, bem como os benefícios de vale refeição e alimentação.
Reafirmar a defesa dos bancos públicos e seu perfil social para o desenvolvimento nacional e definir estratégias
de ação sindical com essa finalidade.
Aumentar a dotação das agências e número mínimo de
3 caixas efetivos por dependência.
Regulamentação do artigo 192 da Constituição (sistema financeiro).
Fim da terceirização no serviço bancário.
Fim das centrais “clandestinas” de Crédito e Cobrança (desrespeito a NR17 e impacto na dotação das
agências e normativos).
Fortalecimentos das Campanhas de Combate ao Assédio Moral: resgate da coletividade.
Encontro Regionais de Saúde / Conselho de Usuários.

Conecef deflagra luta em defesa dos empregados durante reestruturação
om a participação de 321 delegados, incluindo nove da região de Campinas, o 26º Congresso Nacional dos Empregados
da Caixa (Conecef), realizado entre os dias 28 e 30 de maio em São
Paulo, aprovou a estratégia da
campanha, as reivindicações específicas e deflagrou luta em defesa dos direitos dos empregados
durante o processo de reestruturação.
Encontro - No próximo dia 12, por
exemplo, será realizado na capital paulista Encontro Estadual sobre o processo de Reestruturação.
A participação é aberta. Os empregados devem se inscrever no
sindicato até às 12h do dia 11. Entre em contato com a secretária da
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presidência, Luciana, pelo fone
(19) 3731-2688 ou via e-mail: presidencia@bancarioscampinas.org.
br. O Conecef decidiu ainda realizar Dia Nacional de Luta no
próximo dia 29.
Em preparação ao Congresso,
o sindicato realizou reunião com
os delegados sindicais no dia 13 de
maio e, no final da tarde daquele
dia, Encontro aberto na sede. No
dia 17, promoveu plenária sobre a
Reestruturação, quando discutiu
também o ingresso de ação na Justiça em defesa dos direitos dos empregados durante a implantação
da denominada Rede de Sustentação ao Negócio (RSN). Dois dias
antes, sábado 15, empregados da
base do sindicato participaram

do Encontro Estadual, que elegeu
os delegados ao Conecef.
Principais reivindicações
Não exigência de saldamento do REG/Replan e quitação
das ações judiciais para migração à nova estrutura salarial.
Jornada de 6h para todos os empregados, inclusive os
de nível gerencial, sem redução salarial.
Reconhecimento, por parte da Caixa, do CTVA como
verba salarial para fins de aporte à Funcef, aos que permaneceram no REG/replan não saldado, bem como os
que saldaram. Criação de comissão tripartite para construir alternativas aos que sofreram prejuízo com o saldamento.
Instalação de vidros de proteção nos guichês de caixa e penhor, conforme já consensuado no GT Segurança Bancária.
Determinar o fim das atividades dos correspondentes
bancários onde existam agências bancárias, permitindo
a continuidade do CBs somente em regiões onde não exista nenhuma estrutura bancária.
Articular nacionalmente com outras categorias a luta pela
isonomia.
Lutar pela aprovação do projeto de lei nº 6259/2005, que
prevê a isonomia de direitos entre empregados novos e
antigos dos bancos federais.

EDIÇÃO Nº 1253

Jurídico

ELEIÇÃO 2010

Assembleia aprova projeto de desenvolvimento
om a participação de 22 mil
trabalhadores de todo o Brasil, a Assembleia Nacional da
Classe Trabalhadora, realizada
no último dia 1º de junho no estádio do Pacaembu, em São Paulo, aprovou a Agenda da Classe
Trabalhadora, documento unificando das centrais sindicais - entre elas, a CUT -,com propostas
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políticas e econômicas para o
país.
A diretoria do sindicato defende que o documento, que reúne 249 pontos, organizados em
seis eixos estratégicos – Crescimento com Distribuição de Renda e Fortalecimento do Mercado
Interno; Valorização do Trabalho
Decente com Igualdade e Inclusão

Social; Estado como Promotor do
Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental; Democracia com
Efetiva Participação Popular; Soberania e Integração Internacional;
e Direitos Sindicais e Negociação
Coletiva – deve ser entregue a todo
os candidatos à Presidente da República e aos governos estaduais,
nas eleições em outubro próximo.

BRASIL

Inscrição para delegado sindical nesta semana
erá aberto nesta semana,
entre os dias 9 e 11, o prazo
de inscrição de candidatos à delegado sindical no Banco do
Brasil. Os funcionários interes-

S

sados devem se inscrever na secretaria do sindicato, no período
das 8h às 17h. A eleição ocorrerá
entre os dias 16 e 18 de junho no
próprio local de trabalho. Será

eleito um delegado sindical para
cada grupo de 80 funcionários
(veja edital abaixo), com mandato de um ano, a partir do dia
21 de junho.

Regulamento: Eleição de delegados sindicais do BB - 2010
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região, em face
das condições previstas no Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o Banco do Brasil S/A., que garante um delegado para cada grupo de 80 funcionários, realizará nos dias 16, 17 e 18 de junho
de 2010, eleições para a escolha de Delegados Sindicais, sendo que o processo de eleição deverá observar as regras do presente regulamento:
1. A eleição de delegado sindical será realizada
observando agrupamento de agências abaixo representadas, como também pelas cidades que
compõem as regionais do Sindicato.
2. Para participar do processo de eleição, obrigatoriamente, o candidato deverá se inscrever junto a Secretaria do Sindicato, devendo o mesmo ser
associado da entidade e estar trabalhando efetivamente na base territorial do Sindicato.
3. O prazo de inscrições se efetivará no período
de 09/06/2010 a 11/06/2010, devendo as inscrições
serem apresentadas junto a Secretaria do Sindicato, no horário das 8 às 17 horas.
4. As eleições ocorrerão mediante votação secreta,
sendo eleitor aquele empregado do Banco do Brasil sindicalizado ou não, devendo a entidade indicar os membros das mesas coletoras de voto.
5. Na cédula de votação deverá constar o nome
de cada candidato (inscrito para cada agrupamento
de agências), que concorre para o posto de delegado sindical.
6. A eleição será realizada nos dias 16, 17 e 18
de junho de 2010 no horário do expediente de trabalho dos setores do Banco abaixo discriminado,
com início às 09:00 horas, podendo a mesma se
estender inclusive em horário noturno, na hipótese de funcionamento do estabelecimento em tal
período. No dia 18 de junho de 2010 a eleição terá
seu término às 17 horas.
7. Para os “agrupamentos de agências” denominação que passamos a dar para identificação de
agências e setores do Banco do Brasil será eleito para cada um dos mesmos 1 delegado sindical
a saber:

EDIÇÃO Nº 1253

Agrupamento 1 – Agências: Americana (BB); Av.
Cillos (BB); São Vito (BB); Vila Jones (BB).
Agrupamento 2 – Agências: Americana (NC); Av.
Cillos (NC); Hortolândia (NC); Nova Odessa (NC);
Sumaré (NC).
Agrupamento 3 – Agências: Hortolândia (BB);
Nova Odessa (BB); Praça das Bandeiras (BB); Sumaré (BB); Nova Aparecida (BB).
Agrupamento 4 – Agências: Amparo (BB); Jaguariúna (BB); Pedreira (BB); Socorro (BB); Serra Negra (BB); Águas de Lindóia (BB).
Agrupamento 5 – Agências: Amparo (NC); Jaguariúna (NC); Pedreira (NC); Serra Negra (NC);
Socorro (NC).
Agrupamento 6 - Agências: Indaiatuba (BB); Monte mor (BB); Elias Fausto (BB); Viracopos (BB);
Nova Indaiá (BB).
Agrupamento 7 - Agências: Indaiatuba (NC); Elias
Fausto (NC); Monte Mor (NC).
Agrupamento 8 - Agências: Itatiba (BB); Morungaba (BB); Itatiba (NC).
Agrupamento 9 - Agências: Itapira (BB); Capela
Mogi Guaçu (BB); Mogi Guaçu (BB); Mogi Mirim
(BB); PS Junta Conciliação Mogi Mirim (BB); Estiva Gerbi (BB).
Agrupamento 10 - Agências: Itapira (NC); Mogi
Guaçu (NC); Mogi Mirim (NC).
Agrupamento 11 - Agências: Paulínia (BB); Artur
Nogueira (BB); Cosmópolis (BB); Engenheiro
Coelho (BB); Santo Antônio de Posse (BB); Holambra (BB).
Agrupamento 12 – Agências: Paulínia (NC); Artur Nogueira (NC); Cosmópolis (NC); Santo Antônio
de Posse (NC).
Agrupamento 13 - Agências: São João da Boa
Vista (BB); Espírito Santo do Pinhal (BB); Aguaí
(BB).
Agrupamento 14 - Agências: São João da Boa
Vista (NC); Espírito Santo do Pinhal (NC); Águas
da Prata (NC); Aguaí (NC).
Agrupamento 15 - Agências: Valinhos (BB); Vinhedo (BB); Cabreúva (BB); Louveira (BB).
Agrupamento 16 - Agências: Valinhos (NC); Vi-
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nhedo (NC); Cabreúva (NC).
Agrupamento 17 - Centro (BB); Gerev (BB); Ajure (BB).
Agrupamento 18 - Gecex (BB).
Agrupamento 19 - Agências: Carlos Gomes
(BB); Cambuí (BB); Norte Sul (BB).
Agrupamento 20 – Gerat (BB); Empresarial
Campinas (BB); Estilo Campinas (BB).
Agrupamento 21 – Agências: Glicério (BB); Setor Público (BB); Estilo Glicério (BB).
Agrupamento 22 - Agências: Bonfim (BB); Shopping Unimart (BB); Jd. Londres (BB).
Agrupamento 23 - Super Leste (BB); CSO (BB);
Gepes (BB); PEE (BB).
Agrupamento 24 - Agências: Barão de Itapura
(BB); Castelo (BB); Benjamin Constant (BB); Av.
Brasil (BB).
Agrupamento 25 - Agências: Taquaral (BB); Corporate (BB); Empresarial Metropolitana (BB).
Agrupamento 26 - Agências: Barão Geraldo
(BB); Unicamp (BB); Sousas (BB); Ceasa (BB);
Shopping D. Pedro (BB); São Quirino (BB).
Agrupamento 27 – Agências: Amoreiras (BB); Jd
do Trevo (BB); Ouro Verde (BB); Proença (BB).
Agrupamento 28 – Agências: Centro (NC); Departamentos (NC); Conceição (NC).
Agrupamento 29 - Agências: Bonfim (NC); Vila Industrial (NC); Amoreiras (NC); Barão de Itapura
(NC).
Agrupamento 30 - Agências: Barão Geraldo
(NC); Unicamp (NC); Sousas (NC); Taquaral (NC).
8. Terminado o processo de votação, a apuração
dos votos deverá ocorrer na sede do Sindicato ou
no local, na presença dos Delegados com o Diretor
Sindical.
9. No agrupamento que houver disputa, será eleito o mais votado, cabendo considerar que, na hipótese de empate será considerado vitorioso o candidato com sindicalização mais antiga junto ao Sindicato dos Bancários de Campinas e Região.
10. Os eleitos terão seu mandato vigorando a partir do dia 21 de junho de 2010, tendo validade de
1 (um) ano.

Tire suas dúvidas
Fator Previdenciário
A preocupação dos trabalhadores
com o futuro, com a aposentadoria, é
hoje, felizmente, muito mais presente do que no passado. Os bancários,
muito mais cedo, planejam como se
dará sua retirada do mercado de trabalho. Tal situação faz com que recebamos muitas consultas acerca
dos benefícios previdenciários e, nesse momento, as alterações legais
sobre aposentadoria vêm sobressaindo.
É que, como exposto na coluna da
edição anterior, o Congresso Nacional aprovou projeto de lei que acaba
com o fator previdenciário do cálculo das aposentadorias, o que acarretará, em geral, benefícios de maior valor. Mas o fator ainda não foi excluído definitivamente, pois pode, ainda,
haver veto do Presidente da República.
A Constituição Federal prevê que
os projetos de Lei aprovados no Congresso sejam remetidos ao Presidente, que deve, em 15 dias úteis,
sancioná-lo (e nesse caso o projeto
vira Lei) ou vetá-lo, por entendê-lo inconstitucional ou contrário ao interesse público. Vetando, o Presidente
deve informar sua decisão ao Presidente do Senado Federal em 48 horas. A partir desse momento, o Congresso terá 30 dias para, em sessão
conjunta (Câmara e Senado), derrubar ou não o veto (por maioria absoluta dos votos). Se o Congresso não
apreciar o veto dentro do prazo, a sua
pauta de trabalhos fica automaticamente trancada, até que ele seja
analisado. Assim, ainda teremos algum tempo pela frente até podermos
ter certeza da situação.
A pergunta mais frequente tem
sido: “tenho tempo para aposentar. O
que eu faço”? Nesse momento, a resposta mais adequada é aguardar a resolução dessa situação, pois devemos
considerar que as aposentadorias
anteriores a uma eventual queda do
fator, não se beneficiam, em princípio,
das novas regras (isto dificilmente poderá ser discutido judicialmente, mas
é uma questão delicada e objeto de
coluna futura, a depender do andamento das coisas).

Crivelli Advogados
Associados
Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para
jorbanc@bancarioscampinas.org.br
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Celso Menezes

Em julho, Campeonato de Férias dos Bancários

Torneio Regional realizado dia 29 de maio no Clube

sindicato realizará entre os
dias 20 e 31 de julho o
Campeonato de Férias dos Bancários, modalidade Futebol Soçaite, no Clube. As inscrições já

O

estão abertas e se encerram no
dia 1º de julho. Podem ser feitas
na secretaria do sindicato, via email (esportes@bancarioscampinas.org.br) ou diretamente

com os diretores. Cada time
pode inscrever 12 atletas, sendo
10 sindicalizados e dois convidados. A semifinal, terceiro e
quarto lugar e a grande final se-

rão realizadas no sábado, dia 31
de julho. Os jogos, no entanto,
serão disputados durante a semana, de terça à sexta-feira. Participe.

SERVIÇO

Classibancários
Moto YBR
Vendo, 2004/05, vermelha 28.280 km,
pneus novos, R$ 3.500,00. Tratar com
Tânia. Fone: (19) 3869-2616 e 96131321.
Celta Life 1.0
Vendo, MPFI, Flex, duas portas, 2007,
43 mil km, manual, chave reserva. R$
20 mil. Tratar com Gustavo. Fone: (19)
9304-6659.
Compro carro
Tratar com Robson. Fone: (19) 88516672.
Criado mudo
Vendo, dois, em mogno maciço. R$
500,00. Fone: (19) 8137-5848.
Tricama
Vendo, com escrivaninha e cadeira em
mogno maciço. A cama auxiliar tem colchão. R$ 1 mil. Fone: (19) 8137-5848.
Máquina de lavar roupa
Vendo, Consul 10k, na embalagem.
Valor a negociar. Tratar com Valéria.
Fone: (19) 9115-4103.
Apto em S. Vicente
Alugo. Praia do Gonzaguinha, ótima localização, shopping, supermercado, 1
dormitório. Tratar com Carmem. Fones:
(19) 3223-2327 e 8812-1131, após às
19h.
Celular Motorola
Vendo. Nextel 1465 Black, novo, com
nota fiscal, na caixa. Tratar com Gustavo. R$ 470,00. Fone: (19) 7807-3025.

Brasil Nossa Caixa Campinas: 2º lugar no Torneio Regional

EVENTO

Receba ingressos em casa
sindicato tem serviço de entrega de ingressos para o
parque Hopi Hari e rede de cinema Kinoplex. O bancário deve fazer o pedido até às 12h, de segunda à sexta-feira, na tesouraria.
Será cobrada uma taxa de entrega no valor de R$ 3,00. Confira os
preços: Hopi: R$ 49,90; Kinoplex: R$ 9,00.

O

Filme Cult – Sindicalizado tem
desconto de 50% no Topázio Cinemas do Shopping Prado, localizado no Parque Prado. Basta
apresentar o cartão de identificação do sindicato, a chamada carteirinha. O Topázio exibe filmes
do circuito comercial e de arte,
Cult. Acesse www.topaziocinemas.com.br ou ligue 3276-3610.

Festa Junina na AABB
AABB Campinas realiza neste sábado, dia 12, Festa Junina a partir das 16h. Associado não
paga nada; convidado, R$ 5,00.
Música ao vivo com Richard & Rodrigo. A AABB está localizada à
Rua Rachid Elias Zakia, 181, Jardim das Paineiras, em Campinas. Fone: (19) 3254-1108.

A

CONVÊNIO

FARMÁCIA DO SINDICATO
Serviço de Entrega
em Campinas
Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688
Tudo em duas vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Pagamento à vista com cartões Visa e Mastercard

Confira nossos preços. Desconto de até 35%
Remédio

Farmácia do Sindicato

Água Doce
Cachaçaria
estaurante/lanchonete: Rua
Barão Geraldo de Rezende,
187, Guanabara, Campinas. Fone:
(19) 3236-7516. Sindicalizado
tem desconto de 10% no almoço,
mediante apresentação do cartão
de identificação do sindicato (carteirinha). www.aguadoce.com.br

R

Preço de Tabela

Diane

R$ 14,73

R$ 19,64

Mercilon

R$ 24,00

R$ 32,00

Cerazette

R$ 23,86

R$ 31,81

Yasmin

R$ 42,77

R$ 57,03

Torpedo: receba informações em
tempo real em seu celular. Cadastrese. www.bancarioscampinas.org.br
Twitter: acompanhe o sindicato.
http://twitter.com/bancarioscps

