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SINDICATO

MOVIMENTO SINDICAL - I

Três chapas se inscreveram para
a eleição da nova diretoria
O prazo para a inscrição de
chapas à eleição que escolherá a
nova diretoria do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
encerrou-se ontem à tarde. Foram
inscritas as três chapas seguintes:
Chapa 1 - Resistência BancáriaOposição pela Base (MNOB)
Chapa 2 - BPL-Bancários em
Primeiro Lugar

Chapa 3 - Unidade Bancária
No dia de hoje, a entidade
estará enviando ofícios aos bancos
para comunicar o registro das
candidaturas. Os próximos passos
do cronograma eleitoral serão os
seguintes:
16 de maio - prazo final para
impugnações;
14, 15 e 16 de junho - coleta dos votos.

BANCO DO BRASIL - I

Eleição na Previ: Contraf-CUT apoia a
Chapa 3-Compromisso com Associados
Na sexta-feira, 13, começa a
eleição na Previ. Os associados da
ativa e aposentados escolherão um
Diretor de Seguridade, dois membros
para o Conselho Deliberativo e um para
o Conselho Fiscal. Também será
escolhido um membro para cada um

dos conselhos consultivos dos Planos
de Benefícios 1 e Previ Futuro. A eleição
se estende até o dia 27 de maio.
A Contraf-CUT e a maioria dos
sindicatos de bancários do país, incluído
o SEEB-PF, apoiam a Chapa 3-Previ,
Compromisso com Associados.

BANCO DO BRASIL - II

Chapa 3 destaca a qualidade na gestão da Previ
Os membros da Chapa 3
destacam que a defesa dos interesses
e direitos dos associados vem sendo
garantida com a qualidade atingido na
gestão da Previ, qualidade esta que
gerou um superávit de R$ 25 bilhões
para o fundo de pensão. Entre 20016 e
2013, estes recursos foram distribuídos

na forma de redução de contribuições
e de novos e melhores benefícios.
A gestão da Previ é
compartilhada com a empresa
patrocinadora, o Banco do Brasil. Os
trabalhadores elegem metade dos
diretores e dos conselheiros do fundo
de pensão.

BANCO DO BRASIL - III

Gestão compartilhada da Previ está sob
ameaça no Congresso Nacional
Como já noticiamos no C&N
nº 3152, de 13/04, o Senado Federal
aprovou, em abril, dois projetos de lei,
o PLS 388 e o PLS 78, que ameaçam
a gestão compartilhada dos fundos de
pensão.
A
administração
compartilhada dos recursos que vão
garantir a aposentadoria é uma
conquista dos trabalhadores. Por
isso, a eliminação dos trabalhadores
da diretoria dos fundos de pensão e a
redução de sua participação a

apenas um terço nos conselhos
representa um grande retrocesso.
A Chapa 3 alerta os
associados da Previ quanto à
necessidade de lutar contra a
implementação dos projetos citados.
"Temos que impedir que este projeto
regressivo, que já passou pelo
Senado, seja aprovado pela Câmara
dos Deputados”, afirma Marcel Barros,
candidato à Diretoria de Seguridade
pela Chapa 3.

Luta contra o PL
4918/2016 continua
Ao tramitar na Câmara dos
Deputados, o Projeto de Lei 4918/2016
não deverá passar pelas comissões
temáticas. O chamado Estatuto das
Estatais deverá ir ao plenário. É o que
informou a coordenadora do Comitê
Nacional em Defesa das Empresas
Públicas, Maria Rita Serrano. “O
projeto vai para plenário em regime
especial e ainda não se sabe se terá
ou não caráter de urgência”, explicou
Maria Rita.
A mobilização do movimento
sindical garantiu avanços no projeto do
Senado. Porém, os riscos para o povo
brasileiro seguem presentes, pois o
texto a ser votado na Câmara pode
regredir ao original.
MOVIMENTO SINDICAL - II

Mobilização será
ampliada nos Estados
A mobilização contra o PL
4918/2016 será ampliada nos Estados.
Todo o movimento sindical está sendo
convocado a iniciar imediatamente o
contato com deputados federais,
prefeitos e governadores. O objetivo
é convencê-los quanto aos problemas
que o Estatuto das Estatais trará à
administração das empresas públicas.
Você também pode e até deve
participar da luta. Entre em contato
com o deputado federal ao qual deste
o teu voto e faça a tua pressão. O sítio
www.diganaoaopl4918.com.br,
criado pelo Comitê Nacional em
Defesa das Empresas Públicas,
disponibiliza mais informações sobre
o PL e sobre a luta para evitar a sua
aprovação.
PIADINHA
Em missão em São Paulo, o espião
português entrou num táxi e o taxista
logo perguntou:
- Para onde vai?
O português respondeu:
- Isso... jamais saberás.

