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Chapa 3 vence eleição
para Previ

Campanha Nacional dos bancários será
discutida na sexta e sábado em Dourados

Nova diretoria do sindicato é empossada
Em solenidade realizada na noi-

te desta terça-feira 31/05, foi

empossada a nova diretoria do sin-

dicato, eleita nos dia 19 de maio

último, para o quadriênio 2016/20.

A posse foi feita pela Comissão

eleitoral, composta pelos bancári-

os João Marques, Severino Calixto

e Paulo Ricardo S. Costa.

Durante a transmissão do cargo

feita por Janes Estigarribia, o pre-

sidente enalteceu o trabalho feito

pela diretoria e disse que o presi-

dente eleito deverá continuar a

focar os olhos na luta dos trabalha-

dores e principalmente dos traba-

lhadores do ramo financeiro.

O novo presidente ressaltou

que a ação da diretoria será volta-

da na defesa dos direitos e organi-

zação da categoria, por uma ges-

tão transparente e democrática,

com inserção do sindicato nos mo-

vimentos sociais, sem perder o foco

das grandes questões nacionais.

Além dos eleitos e familiares

presentes, a solenidade foi presti-

giada pelo vereador Elias Ishy e o

Deputado Estadual João Grandão

ambos do Partido dos Trabalhadores.

Os bancários do MS, iniciam

nesta sexta-feira e sábado, dias 3 e

4 de junho, as discussões da Cam-

panha Nacional dos Bancários, du-

rante o 6º Encontro Estadual dos

Bancários.

Mais de 100 bancários de Dou-

rados e Campo Grande devem par-

ticipar do evento, que contará com

a presença do representante da Fe-

deração dos Bancários do Centro

Norte, Jacy Afonso e do presidente

da Confederação Nacional dos Tra-

balhadores do Ramo Financeiro-

Contraf-Cut, além da técnica do

Dieese MS, Andréia Ferreira.

O evento é aberto a todos os

trabalhadores bancários e do ramo

financeiro e terá inicio as 8h do dia

3 de junho no auditório do Sesi em

Dourados.

Durante o evento serão discu-

tidos temas relacionados a catego-

ria bancária, análise de conjuntura

e durante a plenária final no sába-

do, serão feitas propostas a ser en-

caminhados para a Conferência Na-

cional dos Bancários para ser rei-

vindicado durante a Campanha Sa-

larial junto a Fenaban.

Com o apoio da maioria das en-

tidades sindicais e associativas de

todo país, inclusive do Sindicato

dos Bancários de Dourados, a Cha-

pa 3 – Compromisso com Associ-

ados, foi eleita, com 27.201

(24,52%) votos para a diretoria e

conselhos da Previ, fundo de pen-

são dos funcionários do Banco do

Brasil. Cinco chapas concorreram.

O mandato é de quatro anos e

a posse acontece nesta quarta-fei-

ra. Marcel Barros foi reeleito

diretor de Seguridade. O Conse-

lho Deliberativo será formado por

Wagner Nascimento e Carlinhos

Gumarães (titulares) e Rafael

Zanon e Odali Dias Cardoso (su-

plentes). A chapa vencedora con-

ta ainda com Débora Negrão e Tâ-

nia Levya, respectivamente, titu-

lar e suplente no Conselho Con-

sultivo de Plano de Benefícios Pre-

vi futuro e  Rosalina Amorim e

Fábio Ledo no Conselho Fiscal.

BB e CEF mudam co-
mando na presidência

Feita pelo governo interino de

Michel Temer, BB e CEF mudaram a
presiência que será ocupada pelo ex-

secretário-executivo do Ministério da

Fazenda, o economista Paulo

Caffarelli para a presidência do Banco
do Brasil. Já na Caixa Econômica

assume Gilberto Occhi.

Caffarelli substituirá Alexandre

Abreu e Occhi, Miriam Belchior.
O Sindicato dos Bancários espera

que esses nomeados sejam conscien-

te da realidade nas agências e defen-

dam o papel do banco público para a
sociedade. Pautas como fim da esta-

bilidade para os funcionários do BB e

a privatização total da empresa de-

verão estar fora de cogitação, na ava-

liação do movimento sindical.

Posse solene será na sexta-feira dia 3/6
A posse solene da nova

diretoria, será realizada na  noite

do dia 3 de junho as 19h na Associ-

ação dos Docentes da Universida-

de Federal da Grande Dourados, lo-

calizada na Rua, Passo Fundo 290,

Jardim Universitário.

O evento que deverá contar com

a presença de autoridades, lideran-

ças sindicais e da diretoria eleita,

será um momento marcante para

os bancários, por isso a diretoria

convida todos os trabalhadores do

ramo financeiro para prestigiar esse

evento.

Já confirmaram presença, o pre-

sidente da CUT-MS, Genilson

Duarte, o presidente da Contraf-

Cut Roberto Von de Osten e o

Diretor de Fomação Sindical da

Fetec-CN, Jacy Afonso de Mello.

Sua presença, muito nos alegra-

rá e será para nós da diretoria mui-

to importante.


