
CONSELHO DOS PRESIDENTES DEFINE CALENDÁRIO PREPARATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA
 
 

Em reunião realizada no dia 09 de março, o Conselho
dos Presidentes definiu um calendário de atividades
preparatórias para a 24ª Conferência dos Bancários da
Bahia e Sergipe, que acontecerá no dia 14 de maio, em
formato híbrido.

O encontro definiu também que a reunião da diretoria
plena e do Conselho de representantes da Federação
dos Bancários da Bahia e Sergipe acontecerão no dia
31 de março, a partir das 18h30, por vídeo conferência.
O Conselho Fiscal vai se reunir no dia 30, para avaliar
as contas da entidade.

Os debates para a Conferência começam com os
encontros específicos dos funcionários do Bradesco,
Itaú e Santander, que serão realizados entre os dias 2 e
7 de maio, sempre no período da noite e de forma
virtual, para que um número maior de bancários posso
participar.

O Encontro sobre questões de Gênero acontecerá no
dia 10 de maio e o sobre Saúde dos bancários, no dia
12. Estes são temas de extrema importância que
necessitam ser abordados antecipadamente e de forma
mais detalhada. Eles também acontecerão por
videoconferência, sempre no período noturno.

No dia 14, a Conferência será dividida em duas partes:
durante a manhã acontecem os debates sobre a pauta
de reivindicações gerais dos bancários. Já a parte da
tarde, será dedicada aos encontros específicos dos
empregados da Caixa e do Banco do Brasil.

A data e formato dos encontros dos funcionários
do Banco do Nordeste e Banese ainda estão em
discussão.

Confira a calendário:

30 de março - Reunião do Conselho Fiscal

31 de março - Reunião do Conselho de
Representantes e da Diretoria Plena, ás 18h30,
de forma virtual.

2 a 7 de maio - Encontros dos bancários do
Bradesco, Itaú, Santander, à noite de forma
virtual.

10 de maio – Encontro de Gênero, à noite de
forma virtual.

12 de maio - Encontro de Saúde, à noite de
forma virtual.

14 de maio – 24ª Conferência dos Bancários da
Bahia e Sergipe

Período da manhã - debates gerais

Parte da tarde - Encontro do BB e Caixa

 
Fonte: FEEB



Fernando Amaral – Aposentado, foi Garef, presidente do
Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, vice-
presidente da Anabb, diretor de Seguridade da Previ e
assessor da Cassi.

O Sindicato dos Bancários de Juazeiro apoia a Chapa 6 para
a Diretoria de Risco Populacional, Saúde e Rede de
Atendimento e Conselho Deliberativo; e a Chapa 77 para o
Conselho Fiscal.

Ambas as chapas foram formadas a partir da união de várias
entidades sindicais e associativas e de funcionários da ativa
e aposentados que sempre defenderam os interesses dos
funcionários do BB e associados da Cassi, e levam o lema
Unidos por uma Cassi Solidária.
Veja a composição da Chapa 6
Diretoria

 

Alberto Júnior (titular) – Da ativa, foi
gerente executivo e gerente regional da
Cassi DF
Cris Garbinatto (tit.) – Da ativa, diretora
da FEEB RS, do conselho de usuários RS
Cláudio Nascimento (suplente.) – Da
ativa, foi gerente executivo da Cassi
Gilmar Santos (sup.) – Da ativa, foi
presidente do SEEB Pará

Fernanda Lopes (titular) – Da ativa, de
São Paulo, da Comissão de Empresa,
diretora da Contraf- CUT e da Fundação
Projeto Travessia.
Diusa Almeida (suplente) – Aposentada,
de Goiás, foi gerente geral de várias
agências do BB em Goiânia, foi
conselheira fiscal da Previ e presidente da
AABB Goiânia.

Conselho Deliberativo

Conheça as candidatas da Chapa 77 para o
conselho fiscal

As candidatas da Chapa 77, além de
fiscalizar as contas da Cassi e zelar pela
correta aplicação dos recursos dos
associados, acompanharão a implantação
das propostas para a Cassi que serão
apresentadas no decorrer da campanha
eleitoral.

 

ELEIÇÕES CASSI 2022:  SINDICATO DOS
BANCÁRIOS DE JUAZEIRO APOIA CHAPAS 6 E 77

 


