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NO DIA DO TRABALHADOR, SINDICATO PROMOVEU GRANDE EVENTO
O Sindicato dos Bancários de Mossoró e Região promoveu um Dia do
Trabalhador excelente. Esta é a opinião de todos que participaram das
atividades.
Logo às 6:30 h. da manhã, os bancários e familiares
começaram a chegar, fazendo a concentração dentro e fora
dos muros da entidade.
Foi dada a largada da corrida e da caminhada,
exatamente às 7:00 h., com grande euforia dos participantes.
Enquanto a atividade esportiva acontecia, as crianças
ficaram sob os cuidados dos monitores, brincando nos
equipamentos infláveis, no campo de futebol e no salão da
área de lazer um palhaço fazia a alegria da meninada.
Os corredores e caminhantes fizeram um percurso
seguro, com a proteção da Guarda Municipal de Trânsito e
assistência de profissional de enfermagem, para medir a
pressão sanguínea, com apoio de ambulância, caso houvesse
necessidade.
Logo em seguida, foi servido um suculento café da
manhã, com acompanhamento musical, e as falas referentes ao Dia do Trabalhador,
revezando-se nos pronunciamentos, o Coordenador Geral do Sindicato, Assis Neto, o
Coordenador de Imprensa e Comunicação, Diógenes Neto e o Coordenador Financeiro,
Anchieta Medeiros.
Os outros membros da diretoria fizeram a entrega dos troféus dos classificados, do 1º
ao 5º lugar, nas categorias feminina e masculino.
Também foi feita a entrega de brindes aos participantes sindicalizados. Uma bela e
útil caixa de som, que toca várias mídias e sintonizador de rádio FM, para o prazer e
descontração do bancário.
A história do 1º de Maio foi bastante enfatizada, bem como o tema da Campanha
Salarial da categoria, que já está em andamento e por isto, a necessidade de termos um
Sindicato forte, que desperta em seus representados, o sentido de união e combatividade.
A solidariedade aos trabalhadores e a possibilidade de uma sociedade melhor, foi
outro tema bastante exaltado. Inclusive as inscrições foram feitas com a doação de
alimentos para que possamos ajudar a pessoas com necessidades alimentares, tendo em
vista a inflação galopante, que não permite mais aos trabalhadores de menor renda, ou os
desempregados, a terem um mínimo de segurança alimentar.
Parabéns, trabalhadores! Que todos sigamos unidos e fortalecidos no propósito de
sempre estar alerta e em busca de melhores condições de trabalho e de vida!

VEJA FOTOS E VÍDEOS NO SITE E NAS REDES SOCIAIS DO SINDICATO

A Diretoria do Sindicato dos Bancários de Mossoró e Região presta contas de tudo quanto
recebe e gasta, na administração da entidade.
Além de uma obrigação, este é nosso compromisso com a categoria, assumido desde
quando nos apresentamos como Diretores para administrar o Sindicato.
Conclamamos todos a fiscalizar e a sugerir como melhor aplicar os recursos da
entidade.

Veja no site as contas de fevereiro/2022 e de outros meses

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

GOVERNO ENFRENTA GREVE NO BANCO CENTRAL, INSS, PF E MINISTÉRIO
DO TRABALHO
Categorias pedem reajuste de salário, além dos 5% propostos pelo governo federal (Por Mariah Aquino)
Depois de assembleia na última sexta-feira (29/4), os servidores do Banco Central retomaram a greve por

tempo indeterminado. Os funcionários, que já ficaram 19 dias parados em abril, se unem aos do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), que também cruzaram os braços em busca de
reajuste salarial.

As mobilizações do funcionalismo público ganharam força depois dos contundentes acenos do presidente Jair

Bolsonaro (PL) às carreiras policiais. A pressão deu resultado, e o governo recuou, anunciando reajuste linear de 5%
para todas as categorias da União.

O valor, no entanto, é considerado inadequado pelos servidores. A porcentagem mínima, para repor as perdas

salariais sofridas, segundo eles, desde o início da atual gestão do Palácio do Planalto, seria de 19,99%, chamado de
“reajuste salarial emergencial”.

No INSS e no MTP, a greve acontece desde o fim de março. De acordo com o MTP, a fila para realização de

perícias médicas já passa de 1 milhão de agendamentos.

Servidores do INSS se reúnem, durante esta semana, com representantes do órgão para negociar em prol do

reajuste e também reestruturação das carreiras.
Fonte: Metrópole

CAMPANHA SALARIAL: COMISSÃO
DE NEGOCIAÇÃO DA CONTEC FAZ
SISTEMATIZAÇÃO DAS PROPOSTAS

Nesta sexta-feira (6), a Comissão Executiva
Bancária Nacional de Negociação – CEBNN – da
Contec (Confederação Nacional dos Bancários)
reuniu-se de forma virtual, para promover a
sistematização das minutas de reivindicações
tiradas dos encontros estaduais e regionais, da
campanha salarial 2022.
Delegados da PF aprovam paralisação, renúncias e

policiais federais decidiram, em Assembleia-Geral

O objetivo desta sistematização é construir
pautas nacionais dos bancos privados, do Banco
do Brasil e da Caixa Econômica Federal, para
serem discutidas e aprofundadas no 49º
Encontro Nacional de Dirigentes Bancários, que
a Contec realiza na próxima terça-feira (10), de
forma on-line. Essas pautas setorizadas (bancos
privados e públicos) é que serão entregues à
Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) e às
direções do BB e da Caixa, para serem
negociadas na campanha salarial deste ano.

progressivas, além da entrega de cargos em todo país. A

Fonte: FEEB-PR

pedem

saída

de

ministro

da

Justiça

Categoria está revoltada com a falta de reajuste e de

reestruturação da carreira, prometida pelo governo
Bolsonaro (Por Luana Patriolino)

Indignados com a falta de resposta do governo

federal sobre o reajuste e reestruturação da carreira, os
Extraordinária, aprovar paralisações parciais e

decisão foi divulgada nesta quarta-feira (4/5), pela

Associação dos Delegados de Polícia Federal (ADPF). A
classe também pede a renúncia do ministro da Justiça,
Anderson Torres — que é delegado federal.

Servidores do Ipea lançam livro sobre
"assédio oficial" de Bolsonaro

A ADPF também frisou que o chefe do Executivo

usou a bandeira da segurança pública para se eleger. “É

importante destacar que a segurança pública
foi a maior bandeira de campanha do governo
Bolsonaro, e o destacado trabalho das forças
de segurança vem sendo utilizado,
indevidamente, pelo presidente como
instrumento de marketing para a sua reeleição.
Os policiais federais merecem respeito. Investir
em Segurança Pública é investir em seu
principal ativo: o policial”, diz a nota.

-----------------------------Justiça do Trabalho promove
mutirão de conciliação
A
Semana
Nacional
da
Conciliação Trabalhista 2022 ocorre de
23 a 27 de maio em todo o país.
Quem tem processo tramitando na
Justiça do Trabalho pode realizar acordo
durante a Semana Nacional da Conciliação
Trabalhista 2022. O evento, que ocorre de
23 a 27 de maio em todo o país, tem a
proposta de solucionar conflitos de forma
consensual, uma maneira mais rápida do
que aguardar a tramitação judicial.

Pesquisa CONTEC para pauta de
reivindicações está disponível

CINEMA É CULTURA
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 as seguintes
CONDIÇÕES DE USO:

A CONTEC encaminhou uma pesquisa
às federações, para agregar a pauta de
reivindicações da Campanha Salarial
Nacional de 2022. O documento será
repassado aos companheiros da categoria.
Os trabalhadores bancários, inclusive
os não filiados aos sindicatos, podem
responder ao questionário e apontar suas
pautas de interesses, ligadas à categoria.
Esta é uma maneira de ouvir
diretamente as demandas dos bancários e
bancárias para encaminhamento durante as
negociações.

Para participar da pesquisa até o
dia
09
de
maio,
acesse
o
link: https://bit.ly/PESQUISACONTEC20
22
Após este prazo, o link com a consulta
seguirá aberto para que a CONTEC e as
Federações
continuem
ouvindo
as
reivindicações dos trabalhadores.

Saiba mais em nosso site:
www.bancariosmossoro.com

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:
• 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 EM NOSSO SITE

