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FORÇA E CORAGEM PRA LUTAR!!!

SINDICATO VAI COMEMORAR
65 ANOS DE HISTÓRIA
batalhas em favor da mais importante e
essencial categoria de trabalhadores do
país. A Categoria Bancária.

Em setembro de 1957 acontece a fundação
de uma das mais importantes e
representativas entidades sindicais do
interior do Brasil. O Sindicato dos Bancários
de Mossoró e Região, que desde então traz
em sua história uma trajetória de luta
marcada
por
grandes
conquistas,
demonstração
de
força
e
representatividade ao superar os desafios
de tempos difíceis, sem perder de vista o
compromisso com a defesa da democracia
e atuação cidadã na construção de uma
nova ordem social e ao travar as mais duras

Com sua grandeza, o Sindicato dos
Bancários de Mossoró e Região possui
papel fundamental na condução da
Campanha Salarial dos Bancários ao
representar mais de 500 trabalhadores de
bancos públicos e privados, que atuam em
Mossoró e toda a mesorregião do Oeste
Potiguar, distribuídos em uma base
territorial composta de 62 municípios, de
uma das mais importantes e pujantes
regiões do Estado do Rio Grande do Norte.

AGUARDE A PROGRAMAÇÃO!

COM
CERTEZA
VOCÊ VAI GOSTAR!
---------------------------------------www.bancariosmossoro.com
----------------------------------------

CONVÊNIO
O Sindicato tem convênio com o SESC para o bancário sindicalizado
utilizar todos os benefícios prestados pelo SESC: academia, piscinas,
cursos, etc. Informe-se com o Sindicato!

Sindicalize-se!
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DEFASAGEM DA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA CHEGA A 26,6%
Levantamento feito pelo Sindifisco Nacional mostra que a defasagem em um
mandato presidencial nunca foi tão elevada quanto na gestão atual
A defasagem da tabela do Imposto
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SANTANDER VAI RESSARCIR
CLIENTES EM R$ 79,14 MILHÕES
POR COBRANÇAS INDEVIDAS
VISITA ÀS BASES
Os diretores do Sindicato, sob o
comando do coordenador geral Assis
Neto, estão visitando as cidades que
compõem a base da entidade, com o
objetivo de fiscalizar, sindicalizar,
debater com os colegas os problemas
locais, e principalmente falar sobre a
CAMPANHA SALARIAL 2022. A ação
tem sido muito positiva, uma vez que
pudemos
sindicalizar
vários
companheiros que fortalecerão a luta
sindical. Aproveitamos para dar um
brinde especial para os sindicalizados.

LAZER
15 de julho
de 2022
O minicampo
da área de lazer

dos bancários tem sido bastante
frequentado pelos companheiros que
jogam futebol, que elogiam bastante a
revitalização do gramado.

Segundo acordo com o BC, somente R$ 43,2
milhões devem ser pagos a 55.987 clientes por prática de

juros no cheque especial acima do limite estabelecido pela
autoridade monetária .

Em acordo firmado com o Banco Central (BC), o
Santander se comprometeu a ressarcir R$ 79,14 milhões a
clientes por infrações cometidas entre janeiro de 2014 e
fevereiro deste ano. Além da devolução, o banco teve que
pagar R$ 8,05 milhões em contribuição pecuniária, que
tem função semelhante à da multa, mas não o mesmo
peso punitivo, por não ser fruto de julgamento.
Os valores foram determinados em termo de
compromisso assinado em 16 de maio. O Santander
informou que as infrações "já foram solucionados de
forma definitiva" e que já devolveu mais de 90% dos
valores cobrados. O banco disse que "alcançará a
totalidade dentro do prazo compromissado" e que
"adotou as medidas necessárias para que tais cobranças
não voltem a ocorrer”.
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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:

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.

SINDICATO FORMALIZA CONVÊNIO COM A IMUNIZZE VACINAS
A partir da próxima semana, o convênio estará ativo com descontos especiais para
bancários e familiares.
O Sindicato dos Bancários de Mossoró e Região firmou convênio com a Imunizze Vacinas,
a primeira clínica de imunização de Mossoró/RN voltada para pessoas de todas as idades.
Mais detalhes, como desconto, atendimento e tipos de vacinas, a partir da próxima semana
no site www.bancariosmossoro/convenios
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TRANSPARÊNCIA
O Coordenador de Finanças do Sindicato, Anchieta Medeiros, diz da importância do
associado ficar sempre sabendo como está sendo aplicado o dinheiro que é destinado à
entidade.
Nesta edição, trazemos o demonstrativo financeiro do mês de março de 2022, onde
mostramos de como é gerida a administração financeira do Sindicato.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Francisco Alfredo de Assis Neto
Coordenador Geral
Diógenes Neto de Souza
Edição, diagramação e redação
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