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Eleições da Funcef: Segundo
turno será de 29/04 a 02/05
A eleição para a definição do
Conselho Fiscal da Fundação dos
Economiários Federais (Funcef) foi
definida em primeiro, com a vitória de Sâmio Cássio (titular) e
Tamara Siqueira (suplente), eleitos com 54,29% dos votos. Para as
diretorias de Administração e
Controladoria; de Benefícios; e
para o Conselho Deliberativo haverá segundo turno, com votação
entre os dias 29 de abril e 2 de
maio.
Jair Pedro Ferreira foi o mais
votado para a diretoria de Benefícios, com 45,78% dos votos, mas
não atingiu votos suficientes para
vencer em primeiro turno. Para a
diretoria de Administração e
Controladoria, o mais votado foi
Rogério Vida, com 44,02%. Ambos
receberam o apoio da Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf-CUT),

da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) e da grande maioria das entidades de representação e associativas dos empregados, assim como Sâmio Cássio e
Tâmara Siqueira.

A Eleição na Previ segue a todo
vapor até sexta-feira (29). O Sindicato dos Bancários de Dourados e
Região, em conjunto com o movimento sindical, apoia a Chapa 3 –
Previ para os Associados.
Os trabalhadores do Banco do
Brasil da ativa e aposentados, associados ao Fundo, podem votar
através do SisBB, TAA, aplicativo
e site da Previ.
A Chapa 3, com o lema A segu-

rança da Previ é o olhar vigilante
dos seus donos, possui propostas de
melhorias e defende os direitos dos
funcionários do BB.
Entre as propostas estão a proteção da Previ de interferências
externas, sejam do governo, do
banco ou do mercado, aproximação
instituição aos associados e redução das despesas administrativas
e da taxa de carregamento.
Se você ainda não votou, Vote!

Dia do Trabalhador com Carnaval em Dourados
Atenção Dourados! Neste domingo, primeiro de Maio, participe do
Carnaval dos Trabalhadores e Trabalhadoras! Venha pra folia a partir
das 14h30 no Parque do Lago. Teremos passeata com trio elétrico e
duas bandas!
Vamos protestar contra o aumento no preço dos alimentos e dos combustíveis! Por mais empregos, renda e direitos para a população! Chame seus amigos e traga sua família pra se movimentar com a gente!
Organização: Comitê de Defesa Popular! Apoio: ADUF Dourados,
Simted, Sintef, Sindicato dos Bancários, Sinasefe, ADUEMS e Andes.
#Carnaval #1maio #DiaDoTrabalhadores

Consulta Nacional

Sindicatos dos bancários de
todo o país iniciaram nesta terçafeira (26) o processo de consulta à
categoria sobre as prioridades
para a Campanha Nacional. Todas as bancárias e bancários, mesmo que não sejam filiados, podem
participar e indicar as prioridades
para a campanha salarial da categoria, que tem sua data-base em
1º de setembro e, apontar quais
devem ser, em sua opinião, as prioridades da campanha nos aspectos de remuneração, sociais, de
saúde e condições de trabalho.
Para facilitar a participação, foi
disponibilizado um sistema de votação eletrônica pela internet, que
estará disponível até o dia 3 de
junho. Para responder, basta
acessar: https://consultacn2022-

bancarios.votabem.com.br/

Políticas de segurança do
trabalho enfraquecidas

Na semana do Dia Mundial
em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, celebrado dia 28 de abril, o Brasil
se depara com uma triste realidade. O governo Bolsonaro enfraqueceu as políticas públicas relacionadas à saúde e segurança em
ambientes profissionais, impedindo milhares de trabalhadores de
receberem auxílio doença pelo
INSS. Matéria completa no site!

Reforma trabalhista
O PT incluiu no plano de governo do ex-presidente Lula a proposta de revogar a reforma trabalhista, executada após o golpe de
2016, contra a ex-presidente
Dilma Rousseff. A medida consta
na lista de 12 pontos consensuais
acertados nesta terça-feira (26)
entre o PT e o PSOL, que vem conversando ao longo dos últimos
meses para discutir o programa.
A pauta é um dos principais pontos de um documento elaborado
pelas principais centrais sindicais
brasileiras e entregue ao ex-presidente, na quinta-feira (21), em
evento na Casa de Portugal, na
região central de São Paulo.
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