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Gestão Força e Coragem Pra Lutar!

Segunda-feira, 04/04/2022

Bancários e bancárias devem ficar atentos às datas de realização dos congressos e conferências,
quando serão discutidas as reivindicações para a Campanha Nacional deste ano.

Vem aí a Campanha Nacional dos Bancários e das Bancárias 2022!
Neste ano, o cenário de aprofundamento da crise econômica e de disputa eleitoral impõe novos desafios à
categoria.
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.

“Precisamos do engajamento dos bancários e das
bancárias na campanha deste ano, que será singular.
Enfrentamos uma conjuntura adversa, com desemprego
ainda em alta e com sucessivas tentativas de retirada
dos direitos dos trabalhadores. Os bancos são um dos
grandes vilões nesse cenário, pois apesar dos lucros
altíssimos
continuam
demitindo
trabalhadores
massivamente. A defesa do emprego bancário é,
portanto, uma das questões centrais na campanha
deste ano”, aponta o coordenador de imprensa e
comunicação do Sindicato, Diógenes Neto.

Em 2021, os quatro maiores bancos
que atuam no Brasil (Bradesco, Itaú,
Banco do Brasil e Santander)
bateram, juntos, novo recorde de
lucro: R$ 81,6 bilhões.

Discuta com os colegas do seu local de
trabalho quais as melhores estratégias de
luta para conseguirmos êxito em nossas
reivindicações!

Fale com o Sindicato
Sindicato dos Bancários de Mossoró e Região

Av. Abel Coelho, 1600 - Abolição III
Fone: (84) 3318-1600
Whatsapp: (84) 98121-1600
sindbancárioss@gmail.com

Pandemia impactou mais mulheres
trabalhadoras
Rendimentos
diminuíram,
enquanto desocupação aumentou;
profissionais negras são as mais
afetadas.
A situação da mulher brasileira no
mercado de trabalho sofreu acentuada
degradação durante a pandemia da
covid-19. Comparação entre os dados dos
terceiros trimestres de 2019 e de 2021
mostra que o número de ocupadas
reduziu, seu rendimento médio mensal
caiu e a subutilização profissional e o
desalento entre elas aumentaram, além
de outros pontos negativos. Entre as
mulheres negras, todos os indicadores
revelam condições ainda piores.
O
diagnóstico
foi
feito
pelo
Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômico (Dieese) e
apresentado aos representantes da
Federação
Nacional
dos
Bancos
(Fenaban), no encontro da Mesa Temática
de Igualdade de Oportunidades, ocorrido
na última segunda-feira (28).
----------------------------------------------

Sindicalize-se!

TRAPALHADA EM LIBERAÇÃO DO
AUXÍLIO BRASIL POR PARTE DO
GOVERNO FEDERAL PROVOCA
AGLOMERAÇÃO E TUMULTO EM
AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA
O Sindicato dos Bancários preocupase com a situação, haja vista que os
bancários das agências mais procuradas
vivem, no mínimo, 10 dias de ansiedade,
pressão e sobrecarga de trabalho por
ocasião do pagamento deste e de outros
benefícios, sem nenhuma preocupação da
Empresa com a solução do problema.
A entidade sindical pretende levar
um protesto formal na próxima reunião
da Mesa Permanente de Negociação
com a Caixa, além de exigir uma solução
para o caso.

Leia a matéria completa em
nosso site:
www.bancariosmossoro.com

APÓS

PARALISAÇÃO

NO

BANCO

CENTRAL, OUTRAS CATEGORIAS DEVEM
ORGANIZAR GREVE

Um dia depois de os servidores do Banco
Central anunciarem uma greve por tempo
indeterminado
categorias

intensificaram

a

do

partir

de

sexta-feira,

funcionalismo

movimentos

pela

1º,

público

paralisação

ontem prometendo ampliar mobilizações caso o
presidente Jair Bolsonaro (PL) não conceda
reajustes lineares a todo o funcionalismo.

Funcionários do Tesouro aprovaram cruzar os

braços em dois dias, na sexta-feira e no próximo
dia 5, para pressionar por reajuste de 19,9%, que,

segundo a categoria, repõe a inflação entre 2019
e 2021. A categoria também deve votar na
próxima terça, 5, a possibilidade de greve por
tempo indeterminado.

Veja mais sobre os movimentos

grevistas no site:

www.bancariosmossoro.com

Caixa atende
reivindicação e
prorroga home office
Empregados
querem
mais
contratações
para
reduzir
a
sobrecarga de trabalho e manter
saúde e vida daqueles que têm
doenças que podem ser agravadas
pela Covid-19

Banco do Brasil diz que cobrava
metas de seus funcionários e
divulgava ranking de vendas, o que
faz parte do seu poder diretivo.
Um gerente do Banco do Brasil, que atuou

em diversas agências do Centro-Norte da
Bahia, venceu uma ação trabalhista contra a

entidade e será indenizado por danos morais,
no valor de R$ 5 mil. Isso porque, o trabalhador

teve seu nome divulgado em um ranking de
desempenho da empresa.

A decisão foi da 3ª Turma do Tribunal

Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) e
reformou a sentença de 1ª Grau, decidida em
favor do banco. Segundo os desembargadores,
o trabalhador era exposto a situações abusivas
e vexatórias e comprovou o assédio moral
sofrido através dos documentos apresentados.
Não cabe mais recurso da decisão.

Leia a matéria completa no site:

www.bancariosmossoro.com

Como a pandemia não acabou e a Covid é

transmitida pelo ar, os bancos, assim
como

demais

encontrar

empregadores,

formas

de

devem

assegurar

e

monitorar a renovação do ar adequada

SINDICALIZE-SE!

nos locais de trabalho. As empresas têm o
dever de proteger a vida dos bancários e

BANCOS DEVEM GARANTIR MAIS
PROTEÇÃO CONTRA COVID

clientes.

Fonte: Seeb Bahia

-----------------------------------------------O movimento sindical está preocupado com a
flexibilização de medidas protetivas contra a Covid19, a exemplo do fim da obrigatoriedade do uso de
máscaras em ambientes fechados em algumas

cidades no país. Mas, outros protocolos podem
colaborar com a redução do risco de contaminação por
coronavírus nos locais de trabalho.
Utilizar equipamentos que façam a renovação
adequada do ar em agências e departamentos é um

exemplo. Estudo conduzido pela Fundação David Hume,

na Itália, verificou que a adoção de sistemas de VMC
(Ventilação Mecânica Controlada) reduziu em 82,5% o
risco de infecções após comparação dos dados de mais
de 1.400 escolas.
O VMC consiste na utilização de exaustores para

forçar a troca de ar entre ambientes externos e internos.

Pesquisadores apontam que, em locais com uso de arcondicionado, o sistema de exaustão deve ser aplicado
como forma de prevenção ao contágio pelo coronavírus.

O Dia Mundial da Conscientização do
Autismo, 2 de abril, foi criado pela
Organização das Nações Unidas (ONU),
no ano de 2007. Saiba mais no site

www.bancariosmossoro.com
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