14 a 18 de fevereiro de 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na terça-feira, dia 15, a diretoria do Sindicato dos Bancários de
Mossoró e Região retomou suas reuniões presenciais, através de sua
Reunião Ordinária Semanal ocorrida na sede da entidade.

Dentre os temas abordados
estão
as
reuniões
de
planejamento executivo para o
ano de 2022, a participação dos
diretores no seminário Nova
Visão Sindical promovido pela
CONTEC, Campanha Salarial,
dentre outros.
Durante toda a pandemia,
as reuniões aconteceram de
modo virtual remoto, porém o
18 de fevereiro de 2022

Sindicato
manteve
seus
atendimentos
presenciais,
inicialmente
através
de
agendamentos
e,
posteriormente, no sistema de
plantões,
bem
como
remotamente por meio do
aplicativo multiplataforma de
whatsapp.

www.bancariosmossoro.com
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DIRETORIA DO SINDICATO
PARTICIPA DE SEMINÁRIO
“NOVA VISÃO SINDICAL”

Os diretores Assis
Neto,
Pedro
Jaime,
Anchieta
Medeiros
e
Diógenes Neto participaram
do Seminário, que se
estendeu por todo o dia.
Foi realizado na quita-feira,
dia 17.02.2022, através de
videoconferência, um Seminário
denominado “NOVA VISÃO
SINDICAL”, cujo evento foi
promovido pela Contec e as
Federações dos Bancários de
AL/PE/RN; da FEEB/PB e da
FEEB N/NE e dos seus
sindicatos filiados.
Participarão do evento, os
dirigentes sindicais e os
bancários da base de cada
sindicato filiado as suas
respectivas
Federações
supramencionadas,
todos
credenciados
pelas
suas
entidades.

- Estratégias de capilaridade ao

movimento sindical (Palestrante:
Ana Paula Guedes)
- Fórum de Debates:
* Reforma Trabalhista de 2017
* Mudanças que afetaram os
direitos do trabalhador
* Conjuntura política e
econômica
* Campanha salarial 2022
* Mandato sindical
- Motivação, Inovação e Carreira
de Sucesso (Palestrante: Ana
Paula Guedes)
– Encerramento.

Ao final do evento foram
disponibilizados o Plano de Ação
Contec 2022, as Cartilhas de
Comunicação Digital e Motivação e
o certificado de participação.

- Breve Histórico do movimento
sindical (Palestrante: Lourenço
Ferreira do Prado)
- A importância da comunicação

digital: Conhecimentos Básicos
(Palestrante: Jéssica Alencar)
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100 mil; agências precisam
apresentar plano de adequação
do atendimento na distribuição
de senhas.

O setor financeiro vem
passando ileso por mais uma
crise, palavra que se reflete
apenas no fechamento de
agências e postos de trabalho.

BB, BRADESCO, ITAÚ E
SANTANDER LUCRAM R$
157 BILHÕES EM DOIS ANOS
DE PANDEMIA

Além da alta dos
juros e das tarifas, lucros
extraordinários
foram
obtidos com cortes de
vagas, terceirização e
sobrecarga de trabalho.
Juntos, Banco do Brasil e
Bradesco fecharam quase
10 mil postos de trabalho
no setor.
----------------------------------------PROCON FECHA 11 BANCOS
POR DESCUMPRIR LEI DO
TEMPO MÁXIMO DE FILA
Descumprimento
da
Medida
Cautelar poderá implicar em
pagamento diário de multa de R$
18 de fevereiro de 2022

O Procon de Santa Catarina
fechou, na manhã de terça-feira
(15), 11 bancos de três municípios
da Grande Florianópolis por
descumprir a lei do tempo máximo
de fila.
Mesmo após notificação, as
agência bancárias não retornaram
com o atendimento ao público no
horário mínimo de cinco horas.
Desde o início da quarentena por
conta da pandemia do coronavírus,
o Banco Central permitiu que as
unidades de todo o Brasil
alterassem
o
horário
de
funcionamento com o objetivo de
manter o isolamento social.
No entanto, com a retomada
das atividades e as medidas de
flexibilização, o Procon recebeu
diversas denúncias sobre a forma
de como vem sendo o atendimento
das instituições.
Entre as reclamações, relatos
de fila de espera de até duas horas
para a retirada das senhas, fora o
atendimento. Isto sem acesso à
água, cadeiras para descanso ou
banheiros.
Dessa forma, o Procon, por
meio de uma Medida Cautelar,
determinou a suspensão das
atividades das agências bancárias
da Caixa Econômica Federal,
Bradesco e Itaú.
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PDV ITAÚ
BANCO
ITAÚ
ABRE
PROGRAMA DE DEMISSÃO
COM ADESÃO VOLUNTÁRIA
O Itaú Unibanco anunciou
nesta quinta-feira (17) a abertura de
um Programa de Desligamento
Voluntário (PDV) para todas as
empresas controladas exclusivamente
pelo Itaú Unibanco Holding no
Brasil.
Colaboradores
devem
se
enquadrar em critérios como estar
afastados por um período superior a
30 dias e ter mais de 60 anos.
Nota do Sindicato:
Destacamos que dirigentes
sindicais não são elegíveis
para esse programa.

MINISTÉRIO PÚBLICO QUER QUE
PRESIDENTE DA CAIXA PROMOVA
AÇÃO CONTRA ASSÉDIO SEXUAL
Documento cita inquérito de
um caso que foi parar na
Justiça do Rio Grande do Sul.
O Ministério Público Federal do
Rio Grande do Sul recomendou ao
presidente da Caixa Econômica
Federal, Pedro Guimarães, que
elabore uma campanha publicitária
contra o assédio sexual. Guimarães
tem até 90 dias para acatar a
sugestão, que também inclui
estabelecer regras de conduta para
prevenir o assédio sexual dentro do
banco, criar canais próprios para
denúncias e ofertar treinamentos,
palestras e cursos sobre o tema.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Está com um problema no seu local de trabalho ou seu banco
não está cumprindo o acordado?
Entre em contato conosco pelo whatsapp (84) 98121-1600 ou
telefone (84) 3318-1600 ou solicitação via site e redes sociais.
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