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DIRETORIA 

TRAÇA 

ESTRATÉGIA 

DE 

TRABALHO 

PARA OS 

PRÓXIMOS 

12 MESES 

 
 Devido os momentos críticos causados pela pandemia do coronavírus, nos últimos dois anos 

a ação do Sindicato tem se voltado mais para a proteção dos associados, seja juridicamente, seja por 

negociação, em situações próprias provocadas pela terrível doença. 

 Neste aspecto, muitas atividades que eram comuns em tempos normais, tornaram-se 

impraticáveis. Agora, com a diminuição do contágio e formas graves da doença, teremos uma 

retomada dessas atividades, o que esperamos sejam bastante produtivas para a categoria. 

 Assim, em reunião ocorrida na quinta-feira à noite, 17/03, a diretoria do Sindicato dos 

Bancários propôs e deliberou sobre o cronograma de ações da entidade para os próximos 12 meses. 

PROPOSTAS 

Dentre as propostas abordadas, destacaram-se as seguintes: 

- Jornal impresso bimestral; Informativo semanal on-line ou impresso; Programa Radiofônico semanal; 

Vídeos educativos para datas específicas; Dinamizar as comunicações Sindicato–Associado, 

principalmente com o incremento das redes sociais e outras ferramentas da Internet; Institucionalizar 

programa semanal em Podcast / Youtube / Instagram / Facebook; 

- Campanha de Sindicalização, tendo como meta 100% de sindicalização da categoria; 

- Palestras, seminários, cursos e debates com o objetivo de elevar os níveis de conscientização de 

classe e de politização da categoria (vamos fazer sobre temas e datas específicas). 

- Curso de Formação Sindical para os Diretores e para os associados; Encontro Intermunicipal de 

Bancários da base para a campanha salarial; Visita às outras cidades da base; Promoção de Debates 

sobre o Sistema Financeiro e seus empregados (teletrabalho, terceirização, tecnologia, exploração, 

salários, etc.); Campanha Salarial/2022; Ampliação e diversificação de convênios, incluindo as outras 

cidades da base, com a implementação de convênios médicos e odontológicos. 

- Construção de um mini-auditório 

. Caminhadas, pedaladas, eventos culturais, enquetes e outros; Retorno dos torneios de futebol; 

Retorno do café cultural; Ampliação da área de lazer; 
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Ações e comemorações fixas no calendário: 

 

- Dia Internacional da Mulher; Dia do 

Trabalhador; Semana do Meio Ambiente; Dia 

do Bancário e aniversário do Sindicato 

 

 Na reunião também foi sugerida a 

criação de um Departamento Feminino; um 

Departamento de Esportes e a criação do 

Instituto de Estudos e Pesquisas Bancárias 

“Raimundo Vieira de Souza”. 

 Os dirigentes presentes elogiaram a 

clareza das propostas e a participação efetiva 

da diretoria. O sindicato pretende iniciar 

imediatamente as ações aprovadas, em face 

das flexibilizações ocorridas em função do 

arrefecimento da pandemia. 

 

BANCO DO BRASIL APRESENTA PROPOSTA PARA 

TELETRABALHO REMOTO INSTITUCIONAL (TRI) 
 

Conheça a proposta no site 

do Sindicato: 
www.bancariosmossoro.com 

Em reunião realizada na tarde de quinta-feira 

(17/03) entre CONTEC e Banco do Brasil o banco apresentou a 

proposta de Trabalho Remoto Institucional (TRI) prevista para 

ser implementada ainda neste mês de março de 2022. 
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 Gustavo Walfrido é empossado 
presidente da Federação dos Bancários 
de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande 
do Norte (FEEB-AL/PE/RN) 

 
 

 A Federação dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancários dos Estados 
de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do 
Norte (FEEB-AL/PE/RN) realizou, no 
sábado (12) cerimônia de posse da 
diretoria eleita para o período de 22/25. A 
cerimônia aconteceu de forma virtual em 
virtude da pandemia de Covid-19. 
 
 Encabeçada por Luiz Gustavo de 
Pádua Walfrido, que também preside a 
União Geral dos Trabalhadores no Estado 
de Pernambuco (UGT-PE), a nova 
diretoria da FEEB-AL/PE/RN terá pela 
frente os desafios impostos pelo cenário 
político, social e trabalhista do Brasil. 
 

 “Parabéns ao companheiro 
Gustavo que já tem longos dos anos de 
árdua luta em defesa dos direitos dos 
(as) trabalhadores (as) do setor 
bancário”, disse Ricardo Patah, 
presidente nacional da UGT. 
 
 Patah ressaltou existem desafios 
em todas as esferas das instituições de 
organização da classe trabalhadora, 
sejam elas nos sindicatos, nas federações 
ou confederações, mas que foram 
potencializadas por um conjunto de 
fatores que passa pela atual corrente 
política que se encontra no poder, pelas 
mudanças sociais e trabalhistas. “Acredito 
que com a experiência do Gustavo e o 
apoio incondicional da sua diretoria, a 
FEEB-AL/PE/RN se fortalecerá ainda 
mais”. 
 

 O Sindicato dos Bancários 
de Mossoró e Região é filiado à 
FEEB-AL/PE/RN. 

----------------------------------

Frase bíblica 

“O operário é digno do seu 

salário.” (Evangelho de São 

Lucas; Capítulo 10, versículo 7).  

Pergunta 

Será que o salário mínimo é, 

realmente, digno do trabalhador? 

- EXPEDIENTE -  
 

Coordenador Geral: Asis Neto 

 

Edição e Redação: Diógenes Neto de Souza 

Coordenador de Imprensa e Comunicação 
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Assembleia dos vigilantes aprova 
contraproposta patronal sobre a 
Convenção Coletiva do Trabalho 

Na ocasião os trabalhadores 
presentes na assembleia aprovaram a 

contraproposta apresentada pelo 
sindicato patronal. O retroativo será 

pago aos trabalhadores em duas 
parcelas no salário do mês de abril e 

maio. 

 

Sindicato dos Bancários de Mossoró e 

Região foi solidário o tempo todo com os 

trabalhadores da segurança privada, que 

fizeram movimento vitorioso. 

------------------------------------------------------- 

ALGUM PROBLEMA EM SUA 

AGÊNCIA? CHAME O SINDICATO! 

 

O Sindicato dos Bancários de Mossoró e 

Região está monitorando todos os locais 

de trabalho e alertando os bancários, 

conscientizando-os de seus direitos e 

recebendo suas queixas de opressão. 
 Fale com o dirigente sindical de sua 

unidade 

ou quando da visita da equipe do 

Sindicato. Converse com o delegado 

sindical de seu local de trabalho. 
 Quando for URGENTE ou não 

conseguir falar pessoalmente, e como as 

informações são atualizadas 

constantemente, deixamos a seguir nossos 

canais de comunicação. 

> Está com um problema no seu local de 

trabalho ou seu banco não está cumprindo 

o acordado? Veja abaixo como acionar o 

Sindicato: 

> Central de Atendimento – você pode 

falar conosco pelo whatsapp (84) 98121-

1600, telefone (84) 3318-1600 ou fazer a 

solicitação no formulário que consta no 

site. 

> Redes Sociais – nossos canais 

no Facebook , YouTube, Twitter e 

Instagram estão abertos, compartilhando 

informações do Sindicato e de interesse da 

sociedade sobre a pandemia, as 

demissões, os direitos da categoria e as 

ações do Sindicato. 

> Nosso PodCast VOZ BANCÁRIA está nas melhores 

plataformas: ANCHOR 

FM, SPOTIFY, SOUNDCLOUD, RADIO PUBLIC, GOOGLE 

PODCASTS, APPLE PODCASTS, POCKET CASTS e BREAKER 

 

https://bancariosmossoro.com/contact/
https://www.facebook.com/sindbancarios
https://www.youtube.com/TVBancariosMossoro
https://twitter.com/sindbancarios60

