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Informativo semanal do Sindicato
dos Bancários de Mossoró e Região
Gestão Força e Coragem Pra Lutar!
Segunda-feira, 11/04/2022

Campanha Salarial 2022: Encontro Intermunicipal de Bancári@s em 25/04/2022
Equipe do Sindicato visita agências levando informações e realizando consulta
O
Sindicato dos Bancários de Mossoró e Região está realizando mobilização junto à
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categoria
bancária, dando os passos iniciais para a Campanha Salarial 2022.
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Nesta etapa estamos percorrendo as agências colhendo sugestões para a montagem
da pauta de reivindicações através de pesquisa.

..........................

“A

A categoria bancária já começa a campanha salarial participando ativamente
do do processo negocial. Neste momento os
colegas estão participando de uma pesquisa realizada pelo Sindicato, para que
possamos montar nossa pauta de reivindicações”, disse o Coordenador de Imprensa e Comunicação do Sindicato,
Diógenes Neto de Souza.
As visitas também objetivam mobilizar
a categoria para que já esteja preparada
para manifestar-se e enfrentar os
desafios que se apresentarem no
embate com o patronato.
Participe da pesquisa entregue por
nossa equipe ou acesse nosso site:
www.bancariosmossoro.com e
responda
expressando
seu
posicionamento sobre os assuntos
abordados e outros de sua própria
iniciativa.

A consulta também pode ser enviada
pelo
e-mail
Fonte: CONTEC
sindbancarioss@gmail.com ou pelo
whatsapp (84) 98121-1600.
As respostas da consulta serão
debatidas no Encontro do dia 25/04, que
será de forma virtual.

ENCONTRO DE DIRIGENTES SINDICAIS

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.

PRÓXIMA
Está
definido
que
no
dia 06/05/2022 haverá uma reunião
preparatória de sistematização das
minutas aprovadas nos Encontros
Regionais e Estaduais.

Como cláusulas prioritárias para
análise nas Reuniões e Encontros da
Categoria, até agora tem sido sugeridas
as seguintes:
- REAJUSTE SALARIAL,
- RECUPERAÇÃO DO PODER DE
COMPRA,
- AUMENTO REAL,
- PISOS SALARIAIS (Ampliar o Piso da
Categoria),
- PROTEÇÃO SALARIAL,
– AUXÍLIO
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (Valealimentação/refeição maior),
– ESTABILIDADE PROVISÓRIA DE
EMPREGO,
– GARANTIA DE EMPREGO /
ESTABILIDADE GERAL (Fim das
demissões/mais contratações),
- PLR Maior
- Plano de Cargos, Salários e Carreiras
- Auxílio creche/babá de 1 salário
mínimo,
- Auxílio educação
- Vale combustível
- Plano de Previdência Complementar
- Parcelamento do adiantamento de
férias sem juros
- Jornada de 6 horas para todos sem
redução de salários
- Manutenção de direitos
– COMISSÕES PARITÁRIAS EM
MESAS TEMÁTICAS (Igualdade de
Oportunidades),
– ADEQUAÇÃO E
ESTABELECIMENTO DAS METAS
(Discutir metas abusivas)
– COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL,
– COMBATE AO ASSÉDIO MORAL,
TERCEIRIZADOS
(Fim
das
terceirizações),

– SEGURANÇA BANCÁRIA,
- Melhores condições para o Trabalho
Remoto (AUXÍLIO PARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA),
– JORNADA DE TRABALHO (Fim da
sobrecarga de trabalho),

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

Corrida d@s Bancári@s
No dia 1º de Maio, o Sindicato dos
Bancários promoverá atividade esportiva
integrada que consistirá em corrida e/ou
caminhada beneficente, com percurso de 5
km, na qual a participação contempla
bancários e familiares.
No início, cada participante receberá o
kit de participação e, ao final do evento,
haverá entrega de medalhas e café da
manhã com apresentações culturais na
sede da entidade.

A programação completa e detalhada
será divulgada quando mais próximo
do evento.

CAMPANHA ABRIL VERDE ALERTA PARA SAÚDE
E SEGURANÇA DO TRABALHADOR

Ações do governo federal aumentam a
bonificação
das
empresas
que
registram
menor
número
de
acidentes.
O mês de abril é direcionado às campanhas
educativas
nacionais
que
abordam
a
importância da saúde e segurança dos
trabalhadores.
Por isso, são desenvolvidas ações e
trabalhos visando a conscientização sobre o
comportamento de prevenção.

CINE BANCÁRI@S
O Sindicato dos Bancários mantém
parceria com o MULTICINE, uma rede que
atua no mercado cinematográfico, presente
em
diversos
estados
do
Brasil,
proporcionando
entretenimento
com
qualidade, conforto e tecnologia.
Através dessa parceria, o SINTEC
adquire os ingressos corporativos e repassa
aos seus associados conforme orientações
abaixo:
CONDIÇÕES DE USO:
Quem pode utilizar: Apenas os bancários (as)
SINDICALIZADOS.
Como adquirir: O sindicato mantém um
grupo no whatsapp (CINEBANCÁRIOS), com
um representante por agência, que nos passa
a demanda e faz a distribuição dos ingressos
solicitados. Caso não tenha um responsável
em sua unidade presente nesse grupo, entre
em contato conosco através do Whatsapp
(84) 9 8121-1600.

Observações:
•

Abril Verde
O símbolo da campanha Abril Verde é
um laço verde. A cor representa a segurança
no ambiente de trabalho e também está
relacionada aos cursos da área da Saúde.
O mês de abril foi escolhido devido ao
Dia Mundial em Memória às Vítimas de
Acidentes de Trabalho, quando, em 1969,
houve uma explosão de uma mina da cidade de
Farmington, no estado da Virgínia, nos Estados
Unidos.
Texto completo em nosso site:
www.bancariosmossoro.com

•

•

Os ingressos são válidos para TODOS
OS DIAS da semana, para filmes em
salas 2D e 3D, com validade de 3
meses (NÃO PODEM SER UTILIZADOS
APÓS O VENCIMENTO).
Não há necessidade de apresentação
da
carteirinha
no
guichê
de
atendimento.
O sindicato não mantém ingressos
para pronta entrega, devido a questão
da validade.

VEJA MAIS NO SITE

CONCLAT/2022: Centrais sindicais
unidas para revogar a reforma
trabalhista

efetivas de combate à pandemia.
A carta dos trabalhadores é assinada pelos
presidentes das centrais: Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Força Sindical, União Geral dos
Trabalhadores (UGT), Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil, Nova Central Sindical de
Trabalhadores, Central dos Sindicatos Brasileiros,
Intersindical Central da Classe Trabalhadora, Pública
Central do Servidor e ainda pela Intersindical
Instrumento da Classe Trabalhadora.
Fonte: Contec

Na quinta-feira passada (7/4), centenas de
dirigentes sindicais de pelo menos oito centrais
sindicais estiveram reunidos na Conferência
Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat 2022), em
São Paulo. O encontro unificou uma pauta de
reivindicações dos trabalhadores que será destinada
aos candidatos ao legislativo e executivo para as
próximas eleições de outubro. No destaque, os
trabalhadores pedem a revogação da reforma
trabalhista aprovada em 2017.

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

“Muitas questões colocadas na lei de 2017, nós

vamos, com certeza, desconstituir e revogar, porque
não pode continuar essa ação criminosa” afirmou
em discurso o presidente da União Geral dos
Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah.
O presidente da CONTEC, Lourenço Prado,
que tem cadeira na diretoria nacional da UGT,
acompanhou os trabalhos da conferência. Ele
acredita que a união de esforços das centrais pode
promover mudanças sociais significativas no dia a
dia do trabalhador. “Estamos enumerando decisões

importantes que precisam ser tomadas dentro do
legislativo e do executivo. Agora, é a hora de os
candidatos
assumirem
esses
compromissos
conosco”, avalia.

No documento unificado, os sindicalistas
pontuaram 14 prioridades, entre elas a criação de
uma política de valorização do salário mínimo; um
programa de renda básica; além de medidas mais
ativas de geração de empregos e renda e mais ações

Saúde é um estado completo de
bem-estar físico, mental e social
O Dia Mundial da Saúde foi comemorado na
quinta-feira (7/4) e hoje (8/4) é lembrado o Dia
Mundial de Combate ao Câncer. O tema da semana
é cuidado e prevenção de doenças. E é sempre bom
lembrar que ter saúde não significa apenas não
apresentar nenhuma doença aparente.
Segundo especialistas, dizer que uma pessoa
está saudável requer a análise de um conjunto de
fatores, tais como qualidade de vida e aspectos
mentais e físicos. Em 1946, a Organização Mundial
da Saúde aprovou um conceito que visava ampliar a
visão do mundo a respeito do que seria estar
saudável.
Confira em nosso site www.bancariosmossoro.com
as dicas para manter a saúde.

