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Conferência Nacional dos Bancários tem nova data

Conheça os candidatos do movimento JUNTOS
Jair Pedro Ferreira

Candidato a Diretor de Benefícios

Movimento Sindical apoia JUNTOS
-     A Funcef é dos participantes     -

Preço da gasolina bate
recorde após aumento

Tem início nesta sexta-feira (22)
o primeiro turno das eleições da
Funcef, que vai eleger os diretores
de Benefícios e de Administração
e Controladoria, dois conselheiros
deliberativos, um fiscal e os respec-
tivos suplentes. Esta etapa acaba
no dia 25 de abril. Se ocorrer se-

gundo turno, será entre o dia 29 e
2 de maio.

O Sindicato, a Contraf-CUT, a
Fenae, a Fetec-CUT/CN e a maio-
ria das entidades representativas
dos funcionários da Caixa, da ati-
va e aposentados, apoiam o movi-
mento JUNTOS – A Funcef é
dos participantes.

Todos os participantes ativos e
assistidos os maiores de 18 anos
com benefício vitalício, que tenham
se inscritos até 31/01/2022 em pla-
nos de benefícios administrados
pela Funcef podem votar.

Nas situações em que exista
mais de um assistido, cujo benefí-
cio tenha tido o mesmo participan-
te ou assistido por origem, será
considerado eleitor o beneficiário
mais idoso. A votação será feita de
maneira on-line no autoaten-
dimento do site ou do aplicativo da
Funcef. O acesso será por CPF e
senha pessoal do eleitor.

Quem vota e como votar

Candidatos a Conselheiros Fiscais
Sâmio Cássio de Carvalho Melo – titular
Tamara Siqueira dos Santos – suplente

Rogério Vida
Candidato a Diretor de Administração e Controladoria

Candidatos a Conselheiros Deliberativos
Antônio Messias Rios Bastos – titular

Wagner Ferreira – suplente

A segurança da Previ é o olhar
vigilante dos seus donos”, esse é o
mote da campanha da Chapa 3 –
Previ para os Associados – nas dis-
putas às Eleições Previ 2022, nas
quais as trabalhadoras e os traba-
lhadores do Banco do Brasil, da
ativa e aposentados, associados ao
fundo de pensão, votam até o dia
29 de abril. Se você ainda não vo-
tou, vote! Para validar a eleição é
preciso alcançar o quórum míni-
mo de mais de 50% dos cerca de
200 mil associados.

O Comando Nacional dos Bancários alterou o calendário de ativi-
dades preparatórias e a data da 24ª Conferência Nacional dos Bancári-
os. O evento, que seria entre os dias 3 e 5 de junho, agora será realiza-
do de 10 a 12 de junho. Confira o calendário atualizado:

Dia 08/06 - Abertura conjunta - BB, Caixa, BNB, BASA e BNDES
Dia 9 de junho – Encontro dos Bancos Privados
Dias 9 e 10 de junho - Congressos do BB e Caixa
Dia 10 de junho – Abertura da 24ª Conf. Nacional dos Bancários
Dias 11 e 12 de junho – 24ª Conferência Nacional dos Bancários

Selim Antônio de Salles Oliveira – titular
Helaine Coutinho Cardoso – suplente O preço médio nacional da ga-

solina foi de R$ 7,498 na primei-
ra quinzena de abril, o maior já
registrado no País. O valor repre-
sentou alta de 2,9% na compara-
ção com março (R$ 7,288). As in-
formações foram coletadas entre
1º e 13 de abril pela ValeCard,
empresa que monitora, desde ja-
neiro de 2019, preços em mais de
25 mil postos brasileiros. De acor-
do com informações do jornal Fo-
lha de S.Paulo, publicadas na se-
gunda-feira (18), nos últimos 12
meses, a alta da gasolina foi de
30,7%. O combustível custava em
média R$ 5,737 em abril.

A eleição deste ano, que vai es-
colher o novo presidente da Repú-
blica, coloca no centro do debate
os direitos dos trabalhadores que
vêm sendo atacados desde o golpe
de 2016. A análise das políticas
dos dois candidatos mais bem co-
locados nas pesquisas mostra
que um, o ex-presidente Lula, tem
compromisso com os direitos soci-
ais e trabalhistas; e outro, o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), tem
compromisso com o mercado e o
patronato que só visam os lucros.

Direitos dos trabalhado-
res  no centro do debate


