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B a n cá r i os e ba n cá r i a s
devem ﬁcar atentos às
datas de realização dos
congressos e conferências,
quando serão discutidas as
reivindicações para a
Campanha Nacional deste
ano.
Já começou 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.

LUTAR É
PRECISO

“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.
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A CAMPANHA JÁ COMEÇOU
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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.

CAMPANHA JÁ
COMEÇOU
ENCONTRO DE NOSSA BASE
É DIA 25/04

CAMPANHA SALARIAL 2022:
ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE
BANCÁRIAS 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 categoria bancária, dando os
passos iniciais para a Campanha Salarial 2022.
Nesta etapa estamos percorrendo as agências colhendo
sugestões para a montagem da pauta de reivindicações através de
pesquisa.

“

“

“A categoria bancária já começa a campanha salarial
participando ativamente 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.

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!

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

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

Participe!
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DIA DO TRABALHADOR

SINDICATO ORGANIZA ATIVIDADES
PARA O DIA DO TRABALHADOR

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.

CORRIDA DOS

BANCÁRIOS
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.
Leia o estudo completo em nosso site:
www.bancariosmossoro.com
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ALGUM PROBLEMA EM SEU
LOCAL DE TRABALHO?
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. Veja como utilizar:

CHAME O
SINDICATO!

> Central de Atendimento – você pode falar conosco pelo
whatsapp (84) 9 8121-1600, telefone (84) 3318-1600 ou
solicitação via formulário de contato no site
www.bancariosmossoro.com
> Redes Sociais – nossos canais no Instagram, Facebook ,
YouTube e Twitter 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
> Quer receber notícias sobre o seu banco e da atuação do
Sindicato? Cadastre-se em nossa newsletter (formulário no site)
ou mande uma mensagem para nosso whatsapp 84 98121-1600
e receba informações em seu celular ou e-mail.ODCASTS,
APPLE PODCASTS, POCKET CASTS e BREAKER
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DIGA
SIM
AO SINDICATO.

SINDICALIZE-SE!

