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CAMPANHA SALARIAL DOS BANCÁRIOS 2018 

Campanh~ Salarial 
O Conselho Consultivo da CONTEC, 

reuniu-se no dia 27/03, em Brasília-DF, e levando 
em consideração as peculiaridades da nossa 
Campanha Salarial deste ano (nova legislação 
trabalhista, realização da Copa do Mundo de 
Futebol na Rússia em junho, eleições gerais para 
Governadores, Deputados Federais/Estaduais, 
Senadores e Presidente da República), decidiu 
que o 46º Encontro Nacional dos Bancários e 
Securitários de Planejamento da Campanha 
Salarial 2018 será realizado nos dias 25, 26 e 27 de 
maio de 2018 , em São Paulo - Capital. Os 
encontros estaduais e interestaduais das 
Federações filiadas deverão ser realizados até o 
dia 10/05/2018, e as assembleias dos Sindicatos 
devem ser realizadas até o dia 29/04/2018. 

BANCARIOS 
2018~ 

Aprovou-se, finalmente, que a entrega da 
Pauta de Reivindicações deverá ser feita até o dia 
12/06/2018. 

O SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE MOSSORÓ E REGIÃO, levando em consideração as orientações acima expostas, em 
reunião da Diretoria, no último dia 3, resolveu dar início à Campanha Salarial em sua base e começará com uma Assembleia, 
para discutir as propostas dos( as) colegas bancários( as), conforme o chamado a seguir: 

Convidamos todos os bancários e bancárias, a se 
fazerem presentes na Assembleia Geral que se 
realizará em 19/04/2018, às 18:30/19:00 h. 
(quinta-feira) para discutirmos as propostas da 
Campanha Salarial 2018. 

Esta Assembleia deverá ter a participação de todos os bancários de todos 
os municípios da base do Sindicato, compreendendo Mossoró e toda a 
região Oeste do Estado, pois é uma preparação para os Encontros 
Interestadual e Nacional. Venha! 



O Abril Verde é um movimento de iniciativa popular com participação espontânea que chama a atenção da sociedade 
brasileira para a adoção de uma cultura permanente de prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. O Movimento 
1 uta para marcar o mês de abril com a cor da segurança no calendário nacional. 

A escolha do mês de abril ocorreu devido a 28 de abril ser Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho. 

Nesta data, no ano de 1969, ocorreu uma explosão na mina da cidade de Farmington, estado da Virgínia, nos Estados Unidos, 
matando 78 trabalhadores. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) também instituiu, em 2003, a data como o Dia Mundial de Segurança e 

Saúde no Trabalho. "Verde foi a cor escolhida por estar associada aos cursos relacionados à saúde. O símbolo é o laço verde", 
informou o Ministério do Trabalho. 

Em 2014, último dado disponível, foram contabilizados 704,1 mil acidentes de trabalho no país, sendo 2.783 mil mortes e 

251 ,5 mil afastamentos por mais de 15 dias. Esse número foi 3% inferioraos 725,6 mil acidentes em 2013. 

SINDICATO ATENTO TAMBÉM NA JUSTIÇA 
Como está a questão dos descontos da greve de 28 de abril do ano passado 

Expediente 

As maiores conquistas da categoria bancária foram todas conseguidas com muita luta e 

disposição. Os banqueiros só temem e só cedem quando movimentos fortes são reali zados, entre eles a 

GREVE coesa e sem recuos. 

Em 28 de abril do ano passado, os bancários de Mossoró e Região, liderados pelo Sindicato, 

participaram da greve geral contra as reformas e outras medidas tomadas pelo governo golpi sta do Temer. 

Os bancos oficiais tomaram medidas de repressão contra seus fun cionários, fazendo descontos 

de até 3 dias em seus salários e fazendo repercussão na vida funcional do empregado. O Sindicato fo i pra 

Justiça do Trabalho e conseguiu reverter algumas medida , assegurando que no máx.imo fosse descontado 

apenas o dia parado. 

Infelizmente alguns bancos ainda não fizeram espontaneamente o cumprimento da sentença em 

alguns pontos, mas o Sindicato, através de seu departamento j urídico, está tomando as medidas cabíveis, 

tanto do ponto de vista administrati vo, quando judicial, se for o caso. 

fP'f fwww.facebook.com/Sindbancarios 
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• TORNEIO DE FUTEBOL DOS BANCÁRIOS 

DIA DO TRABALHADOR 
Desde o fim do século XIX, nos Estados Unidos da 

América, no Brasil e em vários outros países ocidentais, o dia 
l º de maio é tido como o Dia do Trabalho ou o Dia do 
Trabalhador. Tal data foi escolhida em razão de uma onda de 
manifestações e conflitos violentos que se desencadeou a 
partir de uma greve geral. Essa greve paralisou os parques 
industriais da cidade de Chicago (EUA), no dia 1 ºde maio de 
1886. Para compreendermos os motivos que levaram os 
trabalhadores a tal greve e o porquê da escolha desse dia como 
marco de memória, é necessário conhecer um pouco do 
contexto do período. 

Este ano, o Sindicato dos Bancários de Mossoró e 
Região, preparou uma PROGRAMAÇÃO especial, 
para que você, nosso associado possa desfrutar 

desse feriado, que é uma dia também de 
luta, conscientização, mas também de 

festa e lazer. Vejamos o que teremos: 
- Momento Esportivo: torneio de Futebol 

"Dia do Trabalho" 
- Conscientização: Palestra "Qualidade de 
Vida no Trabalho" 
- Momento cultural e de lazer com uma 
feijoada tradicional e música ao vivo com 
voz e violão; 

Teremos ainda Premiação e Brindes, com 2 Troféus 
para os times classificados no 1° e 2º lugar no torneio, uma 
camisa da seleção brasileira para o artilheiro e luvas para o 
melhor goleiro. 

E para todos os associados presentes faremos um 
sorteio de l (uma) diária no Thermas e outros brindes mais. 

Dia l ºde Maio, trabalhadores bancários( as) vão para 
a Sede de seu Sindicato! Compareçam! 

VISITA ÀS BASES 
A Diretoria do Sindicato dos Bancários de Mossoró e Região, sempre 
preocupada com o bem-estar e os direitos de seus associados, mantém 
contato constante com a categoria, para auscultar suas necessidades e 
sentir seus anseios. 

Nesse sentido, é que além das formas usuais de comunicação, 
a Diretoria faz visitas nos locais de trabalho, para sentir in loco os 
problemas e encaminhar as soluções. 

Final do mês passado, os diretores se deslocaram para as 
demais cidades da região oeste (a base do Sindicato é muito extensa) e 
visitaram todas as agências bancárias daquelas localidades. Desde 
Alexandria, São Miguel e Pau dos Ferros, no Alto-Oeste, passando 
por Apodi, Caraúbas, Umarizal, Patu, Campo Grande, Gov. Dix-Sept 
Rosado, indo até Assu, Areia Branca e Baraúna, não ficou um local de 
trabalho que não fosse visitado. 

Os diretores levaram o Informativo Bancário impresso, 
fizeram novas sindicalizações, anotaram reivindicações e acima de 
tudo, mostram ao associado que a entidade está preocupada e atenta a 
todas a demandas da categoria, e claro, sempre pronto a defender 
eu intere e . 
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• CONVÊNIOS E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 
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CONVÊNIO 

18% 
DE DESCONTO 

E MUITAS OUTRAS VANTAGENS 
QUE só DESY TEM. 

DBYMAN 

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 
Para o associado saber onde está 

sendo aplicado o valor de sua contribuição, 
mais uma vez publicamos nossas contas 
mensais, para que haja a maior transparência 
possível na administração do nosso 
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE 
MOSSORÓ E REGIÃO. 

1-R E CEITAS 

DISCRIMINAÇÃO ORIGEM DOS RECURSOS 

1.2-RENDA SOCIAL 

Mensalidades Sindical 

1.3- RENDA RNANCEIRA 

Rendimentos aplicação financeira 

2-D E S PESAS 

DISCRIMINAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

2.1.1-Despesas de Pessoal 
Salários de Funcionária 

2.1.3- Serviços 
Serviços PF 
Serviços Técnico de Manutenção 
Serviços Manutenção Site 
Serviços Segurança Eletrônica 

2.1.3-Despesas Manutenção 

Telefones 

Agua e Energia 
Materiais de Expedientes 
Materiais Manutenção Sede 

2.1.4- Informação e Mobilização 
Provedora Internet 
Publicidades 

2.5- Departamento Jurídico 
Assessoria Jurídica 

2.7-Taxas /Seguros 
Tarifa Bancaria 

2.5- OBRIGAÇOES SOCIAIS 
Previdência Social 
FGTS 
PIS s/ Folha Pagt<> 

RESUMO DF MES FEVEREIRO DE 2018 
RECEITAS 
DESPESAS 

Francisco Alfredo de A Neto 
Coordenador Geral 

TOTAL 
R$ 

16.751,42 

141,70 

1.448,17 

1.160,00 
5.112,00 
1.000,00 

228,32 

238,40 

710,81 
213,92 
652,00 

64,30 
532,00 

2.461,83 

171,62 

1.275.06 
232,41 

29,05 

1 (+) 16.893,12 

1 (-) 15.529,89 

Jose de Anchieta O Medeiros 
Coordenador Financeiro 


