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Sindicato promove transparência nas informações à categoria 
 
 Firme no compromisso de garantir 
a transparência na gestão do Sindicato, 
a Diretoria do Sindicato dos 
Bancários de Mossoró e Região 
informa que as contas da entidade 
referente ao ano de 2021 foram 
aprovadas em Assembleia Geral 
regularmente convocada para este fim. 
 Observe que em nossa gestão 
são publicadas na internet e nos 

informativos, os balancetes mensais, 
de modo a proporcionar ao associado a 
certeza de quão bem são aplicados os 
recursos da instituição. 
 Nas páginas seguintes, por 
exemplo, estamos publicando as 
despesas de 2021, que como já 
dissemos, foram aprovadas em 
Assembleia, conforme dispõe nosso 
Estatuto. 
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SINDICATO PARTICIPA DE SEMINÁRIO JURÍDICO DA CONTEC E 

DEBATE DIREITO SINDICAL E TRABALHISTA 
 O Seminário Jurídico Sindical e Trabalhista, realizado na terça-feira (24), foi promovido 
pela CONTEC e contou com a presença virtual dos representantes de sindicatos e federações, 
interessados na elaboração de documentos jurídicos. 
 O Sindicato dos Bancários de Mossoró e Região participou ativamente durante todo o 
dia, representado pelo Coordenador de Imprensa e Comunicação, o advogado Diógenes Neto 
de Souza. 
  Veja a matéria completa sobre o Seminário em nosso site www.bancariosmossoro.com  

 

________________________________________ 

Informativo semanal do Sindicato 
dos Bancários de Mossoró e Região 

Gestão Força e Coragem Pra Lutar! 
24 a 31 de Maio de 2022 

 

http://www.bancariosmossoro.com/


 



 

 

 
 
 
   
 

 

CAMPANHA SALARIAL 2022: 
SINDICATO CONTINUA VISITANDO OS LOCAIS DE TRABALHO 

 

 As agências bancárias da base do Sindicato dos Bancários de Mossoró e 

Região continuam a receber a visita dos diretores da entidade. 

 A presença dos dirigentes tem sido bastante elogiada pela categoria, que 

nas reuniões feitas no próprio local de trabalho, os colegas tiram dúvidas e 

sugerem formas de mobilização para defender nossas reivindicações. 
 

Veja a seguir a cobertura fotográfica da visitação nas agências: 



 

Agências da Caixa, Banco do Nordeste e Bradesco: 

 

Saiba mais da Campanha Salarial 2022 em nosso site: 

www.bancariosmossoro.com 

http://www.bancariosmossoro.com/


 

Funcionários de outra Agência da Caixa dialogam com os dirigentes sindicais: 

 
 

 Aqui os funcionários do Banco do Brasil demonstram sua 

receptividade aos diretores do Sindicato, tirando dúvidas, debatendo, 

sugerindo as melhores formas de lutar por nossas reivindicações: 

 
 

 

VEJA MAIS FOTOS E VÍDEOS NO SITE E NAS 

REDES SOCIAIS DO SINDICATO


