
CONTRATO DE PARCERIA E CONVÊNIO

Pelo presente instrumento particular de parceria e convênio firmam, de um lado,
a  CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES  DO RIO GRANDE DO  SUL
(CUT-RS),  CNPJ n° 60.563.731/0014-91 com sede na Rua Barros Cassal nº
283, no bairro Floresta, em Porto Alegre, fone (51) 3224-2484, e de outro o
SINDICATO DOS  BANCÁRIOS DE PORTO  ALEGRE E REGIÃO,  CNPJ n°
92.831.650/0001-05,  com sede na Rua General  Câmara,  424,  bairro  Centro
Histórico, em Porto Alegre, fone: (51) 3433-1200, para conceder desconto de
50%  (cinquenta  por  cento)  nos  ingressos  do  CineBancários, mantido  pelo
sindicato  conveniado,  aos  trabalhadores  e  às  trabalhadoras  na  ativa  e
aposentados,  que se  encontram associados aos sindicatos  e  às  federações
filiadas à CUT neste Estado. 

Os  sindicalizados  e  as  sindicalizadas  deverão  identificar-se  apresentando
carteira atualizada do seu sindicato ou sua federação, ou então o contracheque
do  último  mês  de  pagamento  com  o  desconto  da  mensalidade  a  favor  da
entidade em que estiverem associados ou associadas. 

A CUT-RS se compromete a divulgar a programação do  CineBancários para
ajudar os sindicalizados e as sindicalizadas a acompanhar os filmes em cartaz e
os  horários  de  exibição,  estimulando  a  utilização  desse  espaço  de  arte  e
cultura. 

Fica expresso que qualquer despesa ou ônus financeiro do presente contrato
não recairá sobre a CUT-RS, os sindicatos e as federações contratantes sob a
forma solidária ou subsidiária nem como intervenientes anuentes.  

O convênio tem vigência por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por
qualquer  uma  das  partes  mediante  comunicação  prévia  de  no  mínimo  30
(trinta) dias. 

O presente contrato, que possui anexa a relação dos sindicatos e federações
filiadas à CUT no Estado, passa a vigorar a partir da data de sua assinatura. 

Porto Alegre, 13 de agosto de 2019.

Claudir Nespolo
Presidente da CUT-RS



Everton Gimenis
Presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região. 


