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Preparativos dos Bancários para a Campanha Salarial
No próximo mês de abril, começaremos a fase de encontros e reuniões para
definir a pauta que iremos defender na Campanha Salarial de 2022.
Aqui em nossa base teremos o Encontro Intermunicipal de Bancários, em data
de 25/04, onde retiraremos nossas proposições para serem analisadas no Encontro
Interestadual.
No âmbito da Federação dos Bancários de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande
do Norte, a qual nosso Sindicato é filiado, o Encontro Regional ocorrerá em
30/04/2022, de forma virtual.
Está definido que no dia 06/05/2022 haverá uma reunião preparatória de
sistematização das minutas aprovadas nos Encontros Regionais e Estaduais.
Já o Conselho Consultivo da Contec – Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Empresas de Crédito, definiu que o 49º Encontro Nacional de
Dirigentes Sindicais Bancários e Securitários para o planejamento da campanha
salarial de 2022, será realizado no dia 10.05.2022, também de forma virtual.
As pautas de reivindicações deverão ser entregues à Fenaban e aos bancos com
negociações específicas durante o mês de maio 2022.
O referido calendário contempla as discussões dos bancários dos bancos
públicos e privados, com a realização de seus encontros e salientamos que em
decorrência dos desafios apresentados ao debate da nossa categoria, além das eleições
para presidente da República, governadores, senadores e deputados federais,
estaduais, entendemos que os debates da campanha salarial devem ser antecipados.
Contamos com a participação de todos, pois juntos seremos fortes outra vez.
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SINDICATO COBRA AGILIDADE DO
BNB PARA PAGAMENTO DA PLR
O Sindicato realizou cobrança,
em nome dos bancários do BNB,
para que a instituição financeira
realize o pagamento de sua PLR
Na quarta-feira (23/03), Assis
Neto,
coordenador
geral
do
Sindicato dos Bancários de Mossoró
e Região, incomodado com a
demora do Banco do Nordeste em
divulgar seu lucro e realização dos
trâmites
normativos
para
pagamento da PLR dos bancários da
instituição,
realizou
cobrança
através do setor de relações
sindicais do banco.

Atrás do SINDICATO, só não vai
quem já morreu!!!
Venha unir-se a nós na infindável luta
pelos direitos dos trabalhadores!!! Durante a
CAMPANHA SALARIAL DE 2022, COMO JÁ
FAZ CONSTANTEMENTE, o SINDICATO
visitará todas as agências bancárias
localizadas nos municípios que compõem a
sua base, efetivando a luta para unir a
categoria em torno de um “admirável mundo
novo”!

Leia a notícia completa no site

www.bancariosmossoro.com
Para refletir
“Desponta o sol com ardor, seca a
erva, cai sua flor e perde a beleza do
seu aspecto. Assim murcha também o
rico em suas empresas.” (Bíblia
Sagrada. Epístola de São Tiago;
Capítulo 1, versículo 11).

Denuncie: Recusa da CAT é ilegal!
Todo bancário que encontrar dificuldades
em obter a Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT), deve encaminhar sua denúncia ao
Sindicato, através de comunicação por escrito ou
e-mail, contendo nome, nº de matrícula no banco,
telefone para contato e breve relato da questão.

Compareça ao Sindicato no horário
de expediente que fazemos sua CAT!
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O
SINTEC
ingressará
administrativamente, em nome próprio,
perante o Conselho Regional de
Medicina (CRM) e até no Ministério
Público do Trabalho contra os
profissionais médicos e os bancos,
respectivamente, que dificultarem a
emissão da CAT. Porque sua livre
concessão é dever do empregador e
direito do trabalhador.
Direito irrenunciável
Jamais se deve esquecer que a
CAT é uma conquista fundamental do
trabalhador (Irrenunciável, portanto!), a
qual permite comprovar a aquisição de
doença em função de inadequadas
condições laborais. Trata-se, ademais,
de um instrumento jurídico para
responsabilização dos empregadores.
-----------------------------------------------

Avalanche de tarifas
É assustadora a ampliação dos
lucros dos bancos em função das
elevações exorbitantes na cobrança de
tarifas, que pode chegar a mais de
300% de diferença entre uma
instituição financeira e outra.

(E na hora de aumentar o
salário ou a participação dos
trabalhadores,
alguns
banqueiros
pensam
ser
instituições
filantrópicas,
casas de caridade, etc...).

- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Ministro da Economia afirmou
reconhecer que as indicações políticas
continuarão a influenciar no BNB.

Não ao Desmonte!

As mudanças ocorrem tão
somente por influência e por
interesse
de
“caciques
da
política”
partidária,
sejam
detentores de mandatos, sejam
dirigentes de partidos políticos. É
uma prática de se lamentar! E
muito! Mas também de se
denunciar e de se insurgir contra.
Veja matéria completa no site do
Sindicato: www.bancariosmossoro.com
------------------------------------------------------------------
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E
ASSESSORIA
JURÍDICA DEFINEM PRÓXIMOS
PSSOS PARA CONCLUSÃO DE
AÇÕES RELATIVAS A CAIXA
ECONÔMICA

Em reunião realizada no
início da semana entre o
coordenador geral do Sindicato
dos Bancários de Mossoró e
Região, Assis Neto, e a assessoria
jurídica Soares Ribeiro Advogados
Associados, representada pelo
advogado Waltency Soares, foram
definidas as próximas medidas a
serem tomadas a fim de
agilizarem processos históricos
envolvendo a Caixa Econômica
Federal.
Para saber detalhes e quais
ações, acesse o site do Sindicato:

www.bancariosmossoro.com

BANCO É CONDENADO POR
FRAUDAR RELAÇÕES
TRABALHISTAS
O Sindicato está atento a
este tipo de fraude nas relações
de trabalho, que não é uma
exclusividade de apenas um
banco, e orienta que os
trabalhadores
que
tiverem
denúncias neste sentido devem
informar a entidade.
O bancário pode entrar em
contato com o Sindicato por
nossa Central de Atendimento,
pelo (84) 3318-1600, via chat
das redes sociais e formulário de
contato
no
site,
e-mail:
sindbancarioss@gmail.com e
WhatsApp (84) 98121-1600
-------------------------------------------------------

No próximo dia 29 deste mês (terçafeira), das 9 às 17 horas, acontecerá a I
Conferência Nacional de Afirmação dos
Direitos das Mulheres, numa iniciativa da
Contec
(Confederação
Nacional
dos
Bancários), em parceria com as Federações
e os Sindicatos filiados. A programação
completa já foi divulgada pela Contec e está
em nosso site:

www.bancariosmossoro.com

