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É fácil, prático e ágil se 
sindicalizar ao Sindicato dos 
Bancários de Mossoró e Região, 
colaborando com a luta em defesa 
dos direitos da categoria bancária 
e por novas conquistas e melhores 
condições de trabalho.

O  S i n d i c a t o  t e m  u m 
f o r m u l á r i o  n o  s i t e : 

www.bancariosmossoro.com para 
efetuar a sua sindicalização. Nele, 

você informa seus dados pessoais, 
informações profissionais e faz a 

confirmação da sua solicitação. Essas 
informações são fundamentais para que 

possamos dar prosseguimento ao processo 
de associação.

Qualquer dúvida você envia uma 
mensagem pelo whatsapp (84) 9 8121-1600, 
pelo email sindbancarioss@gmail.com ou pelo 
formulário digital do site e nós entraremos em 
contato com você.

Após preencher a ficha, que deverá 
ser assinada e enviada, ou entregue a um 
dos nossos diretores, seu processo de 
sindicalização está iniciado. O Sindicato 
dos Bancários enviará então a ficha para 
a sua inst i tuição financeira, que 
comunicará a filiação à entidade. 

Pronto, você já se tornou sócio 
de uma entidade respeitada, com 
mais de 60 anos de experiência na 
defesa de sua categoria! 

DIGA
SIM
ao Sindicato dos
Bancários!
É importante
sindicalizar-se.

Descontos em cursos, comércio e serviços
 Como sócio, além de colaborar de forma decisiva 
para a luta em defesa dos interesses da categoria 
bancária, você tem acesso a diversos serviços como 
orientação e apoio jurídico, cursos de formação 
(como CPA-10, CPA-20 etc.)  com grandes 
descontos, além de uma extensa rede de convênios 
que garante mais descontos no comércio, serviços e 
eventos culturais.
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 Com a diminuição no número de casos de 
contágio e de mortes por covid-19, avanço da vacinação 
dos bancários e manutenção das medidas de segurança 
cobradas pelo movimento sindical e asseguradas pelos 
bancos, os diretores sindicais, respaldados pelas 
demandas e necessidades presenciais da categoria, 
retomaram as visitas presenciais às agências da base 
Mossoró e região.
 Neste momento, os diretores estão colhendo 
demandas, sindicalizando bancários e tirando dúvidas 
da categoria sobre os resultados do acordo assinado o 
ano passado com validade de dois anos.

SINDICATO PRESENTE

DIRETORES SINDICAIS RETOMAM VISITAS
REGULARES ÀS AGÊNCIAS DA BASE

 O coordenador geral do Sindicato, Assis 
Neto, pontua que “mesmo o sindicato estando 
ciente e atuante com relação aos pedidos, 
cobranças e exigências dos bancários, 
especialmente no que concerne à debelação dos 
riscos da covid-19 nas agências, nada como a 
p r e s e nç a  f í s i c a  m a is  c ons ta n te  pa r a 
acompanhar in loco situações de risco ou dano 
ao trabalhador bancário.”.
 Além das agências de Mossoró, os diretores 
continuarão dirigindo-se às várias cidades da região 
oeste, que compõem a base do Sindicato, dando 
continuidade às visitas.
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 Em um ano em que o Brasil atravessa um 
momento extremamente difícil, no qual o país enfrenta 
o que pode ser chamada de “tempestade perfeita” - 
crise sanitária, econômica e política - os bancários 
conquistaram a reposição total da inflação e ainda 
tiveram aumento real.
 Resultado do acordo de dois anos negociado 
na Campanha Salarial de 2020, a categoria teve 
reajuste de 10,97% sobre salários, VA e VR, sobre as 
parcelas fixa e adicional e teto da PLR e demais 
verbas (13ª cesta, auxílio creche/babá, vale 
transporte, auxílio-funeral, requalificação profissional, 
entre outras).
 

SINDICALIZE-SE

Em ano em que maioria das categorias teve
perdas, bancários conquistam aumento real.

Maioria das categorias teve perdas salariais
 O fato dos bancários terem conquistado aumento real, em conjuntura extremamente adversa, é 
uma prova da organização e da força da mobilização da categoria. Ao contrário dos bancários, a maior 
parte das outras categorias sofrem com perdas salariais. Ou seja, não tiveram nem mesmo a reposição das 
perdas inflacionárias nos acordos negociados com os patrões.
 Temos orgulho de ser uma entidade forte e atuante.
 Toda nossa estrutura se mantém com o seu apoio, sua participação e luta. Agradecemos a todos os 
bancários e bancárias. E convidamos os que não são sindicalizados a participar das atividades da 
categoria, sindicalizar-se e nos fortalecer para as próximas batalhas.

 O Sindicato dos Bancários de Mossoró e Região sempre 
promoveu eventos comemorativos para a categoria, especialmente nas 
datas mais importantes, como no Dia do Trabalhador, aniversário da 
Instituição, Dia do Bancário e festividades de fim de ano.
 Em 2020 esta programação foi prejudicada pela pandemia da 
covid-19, o que impossibilitou os encontros festivos. No entanto, em 
2021, mesmo com as limitações impostas, a Diretoria resolveu fazer uma 
live no dia 01 de maio, com muita reflexão, conscientização, música, 
informações, e claro, uma boa premiação para a categoria.
 Com o sucesso dessa primeira live, a diretoria resolveu repetir a 
programação no dia do bancário, 28 de agosto, e novamente foi coroada 
de sucesso.
 A live do Dia do Bancário (28/agosto), realizada pelo Sindicato, 
contemplou 49 bancários e bancárias em decorrência de sua premiação. 
Ao todo foi distribuído um valor total de R$ 20.400,00.
Além da premiação, a live contou, em sua programação, com 
depoimentos dos bancários, informações, momento de saúde e muita 
música através de apresentações das bandas Akarajazz e Dr. Zé, esta 
última tendo como membro o colega Thiago Rebouças da agência 0036, 
do Banco do Brasil.
 A live foi bem prestigiada pela categoria que interagiu e aprovou a 
programação.
 O vídeo do evento virtual, que está disponível no canal do 
Sindicato no Youtube, teve mais de 1.000 visualizações.

SINDICATO PAGA PREMIAÇÃO AOS SEUS ASSOCIADOS

Veja algumas
fotos da
entrega da
premiação:
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Tenha descontos incríveis
Você paga menos em várias lojas conhecidas, no 
cinema, em faculdades e escolas particulares. Vá 
para o Site www.bancariosmossoro.com acesse a 

página dos CONVÊNIOS e confira!

Ganhe vantagens em 
faculdades e escolas

Sócio e sócia têm descontos para cursos de 
formação, graduação e pós. Também em escolas 

particulares para seus dependentes. Confira no site!

Acesse o suporte jurídico
Tenha à disposição profissionais jurídicos especializados 

em direito trabalhista para suporte jurídico com honorários 
menores.

Esportes, lazer e eventos
Aqui no Sindicato tem eventos constantemente. Quer futebol? 

Tem! E sabe o que mais tem? Descontos para aluguel dos espaços 
(campo de futebol e área de lazer) para eventos e festas. Aproveite!

O Sindicato existe por você e para você
 O Sindicato está sempre na luta por você. Quando seus direitos como 
bancária ou bancário estão sob ameaça, nós estamos juntos para te 
acolher e te defender. Participar do Sindicato nos fortalece para 
garantir o que conquistamos em décadas de muita mobilização. 

Seja sócio, seja sócia e invista em quem 
te dá a segurança de estar sempre do seu 
lado.

Em grupo somos mais fortes! Contamos com você!

DIGA SIM
AO SINDICATO.
SINDICALIZE-SE!

twitter.com/bancariomossoro
@sindicatobancariosmossoro
www.bancariosmossoro.com

facebook.com/bancariosmossoro
facebook.com/informativobancario
facebook.com/cinebancariosmossoro

84 98121-1600
84 3318-1600

e-mail: sindbancarioss@gmail.com

Informativo de responsabilidade do
SINTEC - SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM EMPRESAS DE CRÉDITO EM MOSSORÓ
E REGIÃO.
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