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ESPECIAL

Funcionários da Losango serão 
bancários. Assembleia em 

Guarulhos e Região será dia 15/01

Sindicato dos Empregados em Es-
tabelecimentos Bancários de Guarulhos 
e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
58.480.815/0001-03, Registro sindical 
nº 24000.001776/90 por seu presidente 
abaixo assinado, convoca todos os empre-
gados da Losango Promoções de Vendas 
LTDA. e Losango Promotora de Vendas 
LTDA., da base territorial dos municípios 
de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá, 
Ferraz de Vasconcelos e Mairiporã, para 
assembléia geral extraordinária a ser rea-
lizada no dia  15 de janeiro de 2015, às 18 
hs, em primeira convocação e às 18h30 em 
segunda convocação, na sede desta enti-
dade sindical, sito na rua Paulo Lenk, 128 
Vila Zaira Guarulhos - SP  para ratificação 
e adesão aos termos de acordo judicial e 
ajustamento de conduta com abrangência 
nacional, homologado em 15/12/2014, nos 
autos da ação civil coletiva n.º 0083100-
38.2005.5.01.0028 e da ação civil pública 
(apensa) n.º 0081700-67.2008.5.01.0065.

Guarulhos, 10 de janeiro de 2015.

JESSÉ COSTA
Presidente

EDITAL ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

Foi homologado em 15 de dezembro o acordo de conciliação na 
ação judicial movida pelo Sindicato dos Bancários do Rio de 
Janeiro e pelo Ministério Público do Trabalho do Rio (MPT-

-RJ) contra o HSBC para a bancarização dos empregados da Losango 
Promoções de Vendas, integrante do grupo financeiro do banco inglês. 

O acordo estabelece a aplicação de todos os direitos da Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT) dos bancários e, em três cidades do 
Brasil onde existe central de atendimento que funciona aos sábados, 
será assegurado escala de trabalho e pagamento de horas extras.

O reenquadramento como bancário está previsto para ocorrer a 
partir de 1º de janeiro de 2015, podendo ser prorrogável até 1º de mar-
ço, já que depende da conclusão de procedimento em curso no Banco 
Central para que a Losango seja transformada em banco de varejo. 

Diante dos efeitos nacionais, o processo foi acompanhado pela 
Contraf-CUT, participando ativamente de todas as etapas de cons-
trução do acordo judicial, não ficando assim restrito apenas ao Rio. 
Basta que os Sindicatos realizem Assembleia para que o Acordo tenha 
validade na base em questão. Em Guarulhos e Região a assembleia 
será em 15 de janeiro. 

Assembleia em Guarulhos e Região - 
15 de janeiro de 2015, quinta,

na sede do Sindicato, na Rua Paulo Lenk, 128
 Guarulhos - Centro - às 18h

Informações pelo telefone 2440-7888.


