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Primeira rodada de negociação foi acertada no ato de entrega da 
pauta de reivindicações pelo Comando Nacional dos Bancários à 

Fenaban, no último dia 13/6, em São Paulo (pág. 3)

Pauta está com os bancos 
e negociação será dia 28

• Aumento real para salários e 
demais verbas

• Defesa da CCT, ameaçada 
pela nova lei trabalhista

• Cláusulas garantindo que as 
novas modalidades de jorna-
da e contratações da lei tra-
balhista só possam ser ado-
tadas pelos bancos mediante 
negociação com o Comando 
Nacional dos Bancários

• Manutenção das homologa-
ções nos sindicatos

• Defesa dos empregos
• Defesa dos bancos públicos
• Manutenção da mesa única 

de negociação entre bancos 
públicos e privados

• Defesa intransigente da 
democracia

PRINCIPAIS 
REIVINDICAÇÕES

AGORA É TODOS POR TUDO!AGORA É TODOS POR TUDO!
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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – CAMPANHA 2018

Comando entrega minuta específi ca e 
pré-acordo ao BNB

2

Foto: Paulo Flores – CONTRAF/CUT

O Comando Nacio-
nal dos Bancários e a 
Comissão Nacional dos 
Funcionários do Banco 
do Nordeste (CNFBNB) 
entregaram ao banco, 
na sede da Contraf-
CUT,no dia 13/6, a 
minuta específi ca de 
reivindicações e um 
pré-acordo de nego-
ciação. 

“A reforma tra-
balhista acabou com 
a ultratividade dos 
acordos e convenções 
coletivas. Com isso, 
todos os direitos dos trabalhadores estão 
garantidos apenas até 31 de agosto. O 
pré-acordo tem a fi nalidade de manter as 
normas em vigor até que um novo acordo 
seja assinado”, explicou Gustavo Tabatin-
ga, secretário Geral da Contraf-CUT.

Ele destacou a importância do BNB 
para o Nordeste do País e uma das priori-
dades da categoria é a defesa dos bancos 

públicos. “O BNB é fundamental para o 
desenvolvimento regional. Queremos um 
BNB forte, com capacidade de investimen-
to na região e também para dar o devido 
valor aos funcionários”, disse Tabatinga.

PAUTAS ESPECÍFICAS – A implemen-
tação de um novo Plano de Cargos e Remu-
neração (PCR), pois o atual possui somente 

18 níveis e está 
defasado; a con-
tratação dos apro-
vados em concursos, 
para acabar com a sobrecarga de trabalho; 
e é reivindicado do banco o pagamento 
dos dias descontados por conta da greve 
em protesto contra a proposta de reforma 
trabalhista e da Previdência. 

BB se nega a pagar VCP em audiência no 
MPT

O Banco do Brasil se nega a pagar a Verba de Caráter 
Pessoal (VCP), por quatro meses, aos caixas. A negativa 
foi feita na segunda audiência de mediação no Ministério 
Público do Trabalho, dia 12/6, após denúncia da Contraf-CUT 
contra o BB pelo descomissionamento de cerca de 700 
caixas em todo o país. O banco se manteve intransigente 
quanto à VCP, que mantém a remuneração ou mesmo 
manter a gratifi cação de caixa para os descomissionados. 
O movimento sindical reivindicou então que o Banco priorize 
nas concorrências os caixas que perderam a função nas 
concorrências internas. Como acontece quando os outros 
cargos perdem as vagas e trate os funcionários não como 
número, mas de forma humanitária A próxima audiência de 
conciliação será dia 23 de julho.

Cassi: diretora eleita renuncia
A chapa vencedora da eleição na Cassi, a chapa Mais 

União – que antes mesmo da posse já se reunia com 
a direção do Banco do Brasil – deu mais uma prova da 
sua falta de comprometimento com os associados. A 
eleita suplente do Conselho Deliberativo renunciou ao 
cargo eletivo, menos de três meses depois de encerrada 
a eleição na caixa de assistência, para ser nomeada 
assessora do diretor de Saúde e Rede de Atendimento 
da Cassi, cargo de livre indicação. A reunião realizada 
pela chapa eleita junto ao banco antes mesmo de sua 
posse, e agora a renúncia de um dos seus integrantes 
para fazer carreira, aumenta a desconfi ança quanto à 
posição dos eleitos em relação a proposta do Banco do 
Brasil para a Cassi, que onera os associados e ameaça a 
sustentabilidade da caixa de assistência.

Breves

-
ro-
rsos
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CAMPANHA NACIONAL 2018

Comando entrega pauta e cobra 
ultratividade da CCT
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Aumento real, PLR maior, 
defesa da Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) para todos, 
manutenção dos direitos, dos 
empregos e que qualquer tipo 
de alteração na forma de con-
tratação seja feita via negocia-
ção coletiva. Essas são algumas 
das prioridades dos bancários, 
indicadas na pauta de reivindi-
cações entregue pelo Comando 
Nacional da categoria à Fe-
deração Nacional dos Bancos 
(Fenaban) no dia 11/6. Ainda, 
o fi m do assédio moral e defesa 
intransigente dos bancos públi-
cos e da sua função social para 
o desenvolvimento do Brasil. 

Ainda, cobrar dos bancos a 
assinatura de um pré-acordo de 
ultratividade, para que todos 
os direitos previstos na CCT 
continuem valendo até a assinatura de 
um novo acordo.

A primeira rodada de negociação da 
Campanha Nacional Unifi cada 2018 foi 
marcada para 28 de junho. Também foram 
entregues as pautas dos acordos aditivos 
do Banco do Brasil, Caixa Econômica Fe-
deral e Banco do Nordeste.

O país não cresce, mas o sistema fi nan-
ceiro tem lucros crescentes. Foram quase 
34% nos lucros no ano passado, mais de 
20% no primeiro trimestre deste ano. E 
isso só dos bancos representados na mesa 
de negociação - BB, Caixa, Itaú, Bradesco 
e Santander.

Para o presidente da Fenaban, Murilo 
Portugal, a CCT dos bancários é um mar-
co para o Brasil e toda a América Latina. 
“Concordo com vocês. Temos um processo 
de negociação nacional unifi cada muito 
amplo. É um processo complexo. E, in-
felizmente, as coisas que são difíceis de 
montar são fáceis de destruir. As regras 

são as mesmas para o Brasil e acho que 
isso é uma contribuição importante que o 
setor dá para reduzir a desigualdade que 
é tão grande no nosso Brasil”.

• Aumento real para salários e demais verbas;
• Defesa da CCT, ameaçada pela nova lei 

trabalhista;
• Cláusulas garantindo que as novas moda-

lidades de jornada e contratações da lei 
trabalhista só possam ser adotadas pelos 
bancos mediante negociação com o Coman-
do Nacional dos Bancários;

• Manutenção das homologações nos sindica-
tos;

• Defesa dos empregos;
• Defesa dos bancos públicos;
• Manutenção da mesa única de negociação 

entre bancos públicos e privados;
• Defesa intransigente da democracia

PRINCIPAIS 
REIVINDICAÇÕES

“A nossa 
intenção 

é negociar 
nossos 

acordos e que 
os banqueiros 

atendam 
as nossas 

reivindicações. 
Estamos dispostos a negociar, até 

porque os lucros dos cinco maiores 
bancos nesses três primeiros meses 

de 2018, já chegaram a R$ 20 bilhões 
e isso dá condições de atenderem as 

reivindicações da categoria bancária. 
Nosso foco também é a defesa dos 

empregos”
José Eduardo Marinho, presidente 

em exercício do SEEB/CE, 
integrante do Comando Nacional 

dos Bancários
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FINANCIÁRIOS

Categoria assegura direitos da CCT 
e reposição da infl ação

Os fi nanciários já têm garantida 
a reposição da infl ação em seus 
salários e todas as cláusulas econô-
micas. Na 2ª rodada de negociação, 
dia 12/6, entre a federação patronal 
e os representantes dos emprega-
dos, o reajuste de 1,76% pelo INPC 
foi garantido. Nas próximas roda-
das será debatido o aumento real 
para salários e demais verbas. Os 
trabalhadores querem a reposição 
total do INPC mais 5% em razão dos 
altos resultados das fi nanceiras no 
primeiro semestre.

Também foi debatida uma nova 
cláusula para a Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) para abranger 
os trabalhadores que concedem 
créditos nos fi nais de semana em 
lojas e concessionárias. Segundo os repre-
sentantes patronais, são 54 as empresas 
que têm fi nanceiras e seriam abrangidas. 
A proposta é ampliar os direitos de todos 
os empregados que prestam serviços fi -
nanceiros inclusive nos fi nais de semana. 

Ficou acertado, o compromisso de 
manter as regras da Convenção anterior 
durante a negociação, sem nenhum preju-
ízo aos trabalhadores. A mesa também de-
bateu ajustes na cláusula da Participação 
nos Lucros e Resultados, para contemplar 

questões fi scais, de forma a abranger o 
exercício do ano. Não haverá impactos nos 
valores a serem pagos aos trabalhadores. 
Em função dos jogos da Copa do Mundo, 
a próxima rodada de negociação será 
realizada na primeira semana de julho.

Com o licenciamento do presidente 
do SEEB/CE, Carlos Eduardo, assume 
a presidência do Sindicato provisoria-
mente, o atual diretor José Eduardo 
Marinho, funcionário do Banco do 
Brasil. Como presidente em exercício, 
José Eduardo Marinho, assume com o 
compromisso de dar continuidade ao 
trabalho de Carlos Eduardo, “que estará 
na linha de frente na luta por melhor 
qualidade de vida para o povo brasileiro, 
especialmente na defesa dos direitos 
dos trabalhadores e acima de tudo na 
defesa da democracia”, disse Marinho.

José Eduardo Marinho é diretor do 

Gestão do Sindicato: José Eduardo Marinho assume 
como presidente em exercício

Sindicato desde 2009 e na atual gestão 
tem atuado na Secretaria de Imprensa e 
Comunicação. Tem-se colocado ativamente 
na luta em defesa dos direitos dos tra-
balhadores bancários, conscientizando-os 
e mobilizando-os para a luta da classe 
trabalhadora contra o golpe que sofremos 
em nosso país.

Em visita aos bancários em seus locais 
de trabalho, José Eduardo, tem feito o 
debate da necessidade do engajamento da 
categoria bancária, especialmente, agora 
quando começamos a Campanha Nacional 
Unifi cada 2018, onde é preciso unidade na 
defesa dos direitos de todos.

José Eduardo 
é funcionário 
do Banco 
do Brasil, 
presidente 
em exercício 
do SEEB/CE
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BRADESCO

Minuta específi ca entregue ao 
banco prioriza emprego

Os bancários do Bradesco entregaram no 
dia 11/6, a minuta reivindicações específi cas à 
direção do banco. O emprego é uma das questões 
centrais da pauta e como o banco vai aplicar a 
nova lei trabalhista. O documento é resultado do 
Encontro Nacional dos Bancários do Bradesco, 
realizado na semana anterior, em São Paulo.

Os representantes dos trabalhadores 
abordaram o fechamento das agências que em 
2017, 414 agências foram fechadas; cobraram 
contratações de novos funcionários, onde há 
sobrecarga de trabalho, e que sejam contra-
tados como bancários, pela CLT

O novo diretor de Recursos Humanos in-
formou que até então as contratações têm 
ocorrido como bancários e que não há nenhuma 
outra orientação diferente.

Outro tema debatido foi a implantação 
do programa Smart, no qual o cliente avalia 
o contato com o banco por meio de SMS.  O 
banco informou que a ferramenta não veio para 
punir e sim para apoiar. O movimento sindical 
denunciou outra realidade, pois o Smart está 
sendo usado para punir e que esta é a sensa-
ção dos funcionários, com gestores ameaçando 
demissão; foi solicitado que o banco reoriente 
a área comercial.

Outra questão apontada na negociação 
foi o ranking das não conformidades, já que a 
Convenção proíbe qualquer tipo de exposição 
dos bancários com ranqueamento; foi cobrado 
do banco, que reafi rmou cumprir a Convenção, 
que os locais onde estiver ocorrendo devem ser 

apontados ao RH para providências.
Foi debatida a situação das 

pessoas com altas do INSS, após 
um período de aposentadoria por 
invalidez; quando de seu retorno e 
acolhimento ao local de trabalho. 
Muitos não sabem aonde se apre-
sentar, pois o local de origem está 
fechado há tempos. O banco disse 
que elas podem se apresentar em 
qualquer agência.

As demais reivindicações serão 
debatidas na próxima negociação, em 
data a ser confi rmada pelo Bradesco.

Pesquisa: Dados mostram 
disposição de luta dos bancários

A pesquisa realizada pela Contraf-CUT e Sindicatos junto 
a mais de 35 mil empregados de bancos públicos e privados 

em todo o Brasil apontou que 60% dos bancários estão 
dispostos a aderir a uma eventual paralisação, caso as 

negociações não avancem.
De acordo com essa consulta, 73% dos bancários avaliam 
como péssima a reforma trabalhista (lei 13.467/2017) 
e 79% responderam que não votarão nos deputados e 

senadores que aprovaram a nova lei.

 “A questão do 
emprego nos 

preocupa muito, 
principalmente, 

como o banco 
vai aplicar 

esta nova lei 
trabalhista. 

Nossa 
reivindicação é a manutenção dos 

direitos conquistados”
Gabriel Rochinha, diretor do 

SEEB/CE
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Comando entrega pauta 
específi ca dos empregados 
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Saúde Caixa
Futuro do plano de 
saúde corre riscos. 
Venha defendê-lo!
Com as alterações propostas pelo 

governo, que tornarão mais restritiva 
e cara a política de assistência à saúde 
dos trabalhadores da Caixa, o futuro 
do Saúde Caixa corre grandes riscos. 
Para defender esse direito, é essencial 
conhecer suas características e dife-
renciais. A luta é de todos os usuários. 
Saúde Caixa é uma conquista dos em-
pregados. Temos que conhecer nosso 
plano, inclusive, pra poder argumentar 
na sua defesa. É com unidade e mo-
bilização que vamos mantê-lo. Juntos 
somos mais!

TODOS DE BRANCO NO DIA 20 
DE JUNHO – Nesse dia, as entida-
des convidam todos os empregados 
e aposentados da Caixa a vestirem 
branco como símbolo de defesa do 
plano de saúde da categoria. Serão 
realizadas diversas mobilizações em 
todas as demais unidades da Caixa.  
Outras iniciativas estão programadas 
para primeira semana de julho, com a 
celebração do aniversário de 14 anos 
do Saúde Caixa.

HORA DE DEFENDER O SAÚDE 
CAIXA – As resoluções publicadas pelo 
governo e a alteração no Estatuto da 
Caixa propõem um limite corresponden-
te a 6,5% da folha de pagamento para 
a participação da Caixa nas despesas 
com assistência à saúde dos empre-
gados. Se essas mudanças se concre-
tizarem, em breve, o Saúde Caixa se 
tornará caro e excludente. Para lutar 
contra essa injustiça, Fenae, Contraf-
CUT, Fenacef, Fenag, Advocef, Aneac 
e Social Caixa lançaram a campanha 
Saúde Caixa: eu defendo.

As mudanças propostas nas resolu-
ções trazem prejuízos aos empregados 
da Caixa, que vão desde o modelo do 
custeio - 30% das despesas são cus-
teados pelo empregado e 70% são de 
responsabilidade da Caixa; nas bases de 
adesão, em como incluir dependentes 
e nas garantias do aposentados no 
Acordo Coletivo.

A minuta, aprovada 
durante o 34º Con-
gresso dos Empre-

gados da Caixa Econômica 
Federal (Conecef) tem como 
principais eixos a defesa da 
Caixa 100% pública, da Fun-
cef, do Saúde Caixa, da 
democracia e nenhum 
direito a menos.

O Comando Nacio-
nal dos Bancários, as-
sessorado pela Comissão 
Executiva dos Empregados 
da Caixa (CEE/Caixa) entregou dia 13/6, a pauta de 
reivindicações específi cas à diretoria do banco. Na 
minuta constam os eixos aprovados no 34º Conecef, 
com destaque para a defesa da Caixa 100% pública, 
da Funcef, do Saúde Caixa, da democracia e nenhum 
direito a menos.

Além das principais reivindicações da minuta, 
os delegados no 34º Conecef  aprovaram também a 
permanência da mesa de negociação unifi cada da 
Campanha Nacional. A defesa da Caixa 100% pública 
soma-se à luta por mais contratações e contra a preca-
riedade das condições de trabalho, além da revogação 
da reforma trabalhista, lei da tercerização e contra a 
reforma da Previdência.

Novas parcerias foram fi rmadas pelo 
Sindicato dos Bancários do Ceará, com 
descontos para os fi liados.  Convênio com a 
psicanalista clínica, na linha freudiana, Dra. 
Dinair Ribeiro, formada pela CONBRAPSI 
– Conselho Brasileiro de Psicanálise e Psi-
coterapias, que oferece desconto de 50% 
nas consultas aos associados do Sindicato 
e dependentes. Dra. Dinair que atende em 
consultório na Clínica Medicalfi sio, situada 
na Av. Osório de Paiva, 973 – Parangaba, 
as terças, quartas e quintas feiras das 
18h às 20h. 

Convênios: Parcerias oferecem melhoria na 
qualidade de vida dos bancários

Parceria com a Psicóloga Maria Camila 
Moura, mestre em Psicologia pela UFC.  
Atua como terapeuta clínica de adoles-
centes e adultos, em busca do bem-estar 
biopsicossocial do paciente, com foco em 
Terapia Cognitivo-Comportamental. Atende 
de segunda a sexta-feira das 13 às 21ho-
ras, na Av. Dom Luís, 1200, sala 1004, 
Pátio Dom Luís, com agendamentos pelo 
telefone (85) 99789 2717. O percentual 
de desconto é de 20% sobre a sessão in-
dividual e 15% sobre o pacote de processo 
terapêutico.

“Os 
empregados 

estão 
unidos e 

fortalecidos 
para a luta 
contra esse 

governo, 
que tenta privatizar a Caixa 
e retirar os direitos dos seus 

trabalhadores. A conjuntura é 
de muita resistência”

Marcos Saraiva, diretor do 
SEEB/CE e da Fenae

un-
da

m

-
o
dos
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BANCO DO BRASIL

Pauta específi ca construída pelos 
funcionários é entregue ao BB
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O Comando Nacional dos Bancários 
entregou no dia 13/6, a pauta espe-
cífi ca dos funcionários do BB para 

a Campanha Nacional dos Bancários de 
2018. Além da Minuta do Acordo Específi co 
Aditivo (ACT) atualizada, foi entregue ao 
Banco documento contendo as Resoluções 
e Propostas aprovadas no 29° Congresso 
Nacional dos Funcionários do BB, que 
aconteceu nos dias 7 e 8 de junho.

A Comissão de Empresa dos Funcioná-
rios do Banco do Brasil (CEBB), juntamente 
com a Coordenação do Comando Nacional 
e representantes das Federações e Sindi-
catos fez a entrega ao Diretor da Gestão 
de Pessoas do banco, Caetano Minchillo, 
na Sede da Fenaban.

A minuta de reivindicações foi 
construída e amplamente debatida 
pelos bancários do BB de todo Bra-
sil, desde os encontros regionais até 

Os bancários cobraram a reabertura de agên-
cias fechadas após ataques na primeira reunião da 
Comissão Bipartite de Segurança Bancária do ano, 
dia 12/6, na sede da Fenaban. Muitas agências, 
principalmente, as do interior, após a explosão por 
bandidos, não são mais reabertas pelos bancos. Um 
verdadeiro absurdo, pois acaba deixando a população 
desassistida de serviços bancários.

O representante da Fenaban afi rmou em mesa 
que há muitas demandas judiciais sobre segurança 
bancária iniciadas pelos sindicatos, o que impossibilita 
a viabilidade da mesa de segurança. O secretário-geral 
da Contraf-CUT, Gustavo Tabatinga Jr questionou: 
“a Fenaban foge do debate de segurança bancária 
estabelecendo diversos impasses na negociação. O 
tempo não bate palmas para ninguém. A vida dos 
bancários e das pessoas não podem esperar mais até que os banqueiros implementem os itens de segurança nas agências. 
A segurança bancária é urgente.”

A Contraf-CUT propôs a assinatura de um ofício conjunto ao Senado favorável a aprovação do PL do Estatuto de segurança 
privada, como solução ao tema trazido pela Fenaban, que mais uma vez faltou com o compromisso com a vida das pessoas.

o Congresso Nacional da categoria, 
sempre com ampla participação dos 
bancários de base.

Bancários do BB esperam uma cam-
panha efetiva e que o banco atenda as 
suas reivindicações, que buscam prin-
cipalmente a valorização do funcioná-
rio e do emprego; com salário justo; 

PLR para todos;  
melhores condi-
ções de trabalho; 
mais contrata-
ções; a manuten-
ção da ultratividade do Acordo dos 
funcionários; e o fortalecimento do BB 
como banco público.

Mesa de Segurança: Bancários cobram reabertura de 
agências fechadas após ataques

;; ;;; 
-----

o; 
a-
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Acompanhe a Copa fora da 
Mídia Golpista

A TV dos Trabalhadores vai mostrar os 
gols das partidas da Copa do Mundo 
todos os dias, no Seu Jornal, a partir 
das 19h. Para assistir, basta sintoni-

zar no 44.1 HD na TV digital. É possível 
acompanhar também pelo Portal da Rede 

Brasil Atual, que exibe também o pro-
grama de esporte Ultrajano. Veja a Copa 
na página do Brasil de Fato no Facebook 
e a TV 247 exibirá mesa-redonda sobre 
os jogos diariamente, às 20h30, e pelo 

Youtube e Facebook.

• • •

• • •

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

Demitidos por Byron são 
recebidos pelo presidente do 
BNB, a pedido do Sindicato
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O presidente do Banco do Nordeste do 
Brasil S/A (BNB) atendeu prontamente a 
pedido formulado pelo Sindicato dos Ban-
cários do Ceará e recebeu no último dia 
11/6, em seu gabinete, representantes dos 
funcionários e da comissão de demitidos 
na gestão Byron Queiroz.

O objetivo da reunião foi entregar ao 
principal mandatário do BNB documento 
assinado pelas Entidades Sindicais e Asso-
ciação dos Funcionários contendo antiga 
reivindicação de reintegração dos colegas 
demitidos durante a administração dos 
tucanos à frente da Instituição.

O documento traz um histórico deta-
lhado sobre o processo de demissão e rela-
ta decisão anterior do BNB que reintegrou 
demitidos durante o Governo Collor de 
Melo, solicitando tratamento isonômico.

As entidades signatárias do documento 
apontam o caminho a ser trilhado para 

Ofensiva patronal aos direitos 
sociais

Segundo relatório do Dieese, as nego-
ciações coletivas do ano passado foram, 
e as deste ano também serão, pratica-
das em um ambiente econômico desfa-
vorável. Onde o principal problema dos 
trabalhadores nas negociações não é a 
reposição salarial, que dadas as baixas 
taxas infl acionárias não deve enfrentar 
resistências do empresariado, mas a 

maior difi culdade deve surgir no âmbito 
das negociações das cláusulas sociais, 

onde se concentra agora a ofensiva 
patronal pela fl exibilização dos direitos 

trabalhistas.

reverter as demissões dentro da legali-
dade e com custo benefício favorável ao 
Banco. A saída formal para o impasse seria 
através de cláusula em Acordo Coletivo 
de Trabalho.

O presidente do BNB afi rmou que so-
licitará parecer da área jurídica do banco 
para tomar uma posição sobre o assunto. 
Assegurou que pedirá celeridade no an-
damento da questão de forma a ser dada 
uma resposta o mais rápido possível.

Justiça fi xa reajuste dos Planos 
de Saúde

Após três anos com reajustes de 13,5% 
nas mensalidades dos planos de saú-
de individuais, a 22ª Vara Cível Federal 
de São Paulo, em resposta à ação civil 
pública movida pelo Instituto Brasileiro 

de Defesa do Consumidor (Idec) fi xou em 
5,72% o teto para o aumento desses 

contratos, únicos com correção regulada 
pela Agência Nacional de Saúde Suple-

mentar (ANS). O percentual corresponde 
ao índice da infl ação de saúde no país, 

medido pelo IPCA, apurado pelo IBGE. A 
ANS havia proposto reajuste para este 

ano de 10%.

Convênio do Sindicato dos Bancários do Ceará 
com o Stúdio Dan Pilates, oferece aos bancários 
associados saúde com inovação e diversão, através 
do método neopilares, que associa as técnicas 
tradicionais do pilates, treinamento funcional e 
técnicas circenses. O método neopilares é para 
todas as idades e gestantes.

O convênio assegura desconto de 10% aos 
fi liados e seus dependentes.  A Dan Pilares funciona 
na Avenida Washington Soares, 3770, próximo ao 
Colégio Ari de Sá.

Marque uma aula experimental pelo telefone 
(85) 98727 7631.

Parceria: Sindicato fi rma convênio com 
Stúdio Dan Pilates


