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SEEBCG-MS instaura processo 
eleitoral para eleger nova Diretoria

Seguindo o estatuto do SEEBCG-MS, o Conselho Di-
retivo instaurou o processo eleitoral para renovação da Di-
retoria Administrativa, Conselho Fiscal, Diretorias Zonais, 
suplência de Representação Federativa. A reunião do Con-
selho que aprovou a eleição sindical aconteceu no dia 4 de 
janeiro.

O processo eleitoral deve ser instaurado na primeira 
quinzena de janeiro, do ano do término do mandato em 
exercício, conforme determina o estatuto. O edital de con-
vocação das eleições será publicado no dia 9 de janeiro.

As chapas poderão se inscrever no prazo de 15 dias, en-
tre 10 e 24 de janeiro de 2023, até às 18h. As informações 
sobre o registro das chapas estão entre os artigos 85 e 92 do 
Estatuto do sindicato.

A eleição será realizada nos dias 8 e 9 de fevereiro. O 
processo eleitoral será conduzido pelo membro do Conse-
lho Deliberativo, José dos Santos Brito, eleito, por unanimi-
dade, na reunião do Conselho Diretivo do dia 4. Além dele, 
a comissão eleitoral será composta por um membro de cada 
chapa inscrita.

A reunião do Conselho Diretivo contou com a participa-
ção do advogado trabalhista Jeff erson Martins de Oliveira e 
da secretária de Organização do Ramo Financeiro e Sindi-
cal da Contraf-CUT, Magaly Lucas Fagundes, que auxilia-
ram os dirigentes sindicais no cumprimento do estatuto.

“O SEEBCG-MS é um dos sindicatos que com-
põem a mesa do Comando Nacional, que nos ajuda 

nacionalmente com a discussão da Campanha Sala-
rial e com a participação nas lutas e enfrentamentos. 
Então é importante que o bancário esteja atento ao 
processo eleitoral e participe da votação porque é a 
entidade que representa o trabalhador bancário”, 
destacou Magaly Fagundes.

“Esse é um momento importante para os bancários 
e bancárias de Campo Grande e Região, por isso, to-
dos devem fi car atentos ao calendário eleitoral que 
aprovamos e participar da eleição, é o sindicato que 
dá voz à categoria”, comentou a presidenta do SEE-
BCG-MS, Neide Rodrigues.

A posse dos eleitos está prevista para julho. A nova di-
retoria vai administrar o sindicato pelos próximos 4 anos, 
entre 2024 e 2027.

Todos os editais do processo eleitoral serão afi xados na 
sede do sindicato e nos locais de trabalho dos bancários, 
além disso serão publicados em jornal de grande circulação 
e no site e nas redes sociais da entidade sindical.
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Conselho de Usuários do Saúde Caixa

Empregadas e empregados da Caixa escolherão, entre 
16 e 20 de janeiro, seus representantes no Conselho de 
Usuários do Saúde Caixa. Todos os usuários, da ativa e 
aposentados, podem votar.

O SEEBCG-MS e a Contraf apoiam apoia a Chapa 
1 (Movimento Pela Saúde) que tem o fortalecimento do 
Saúde Caixa, com transparência e sustentabilidade, como 
sua principal bandeira de luta.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou Tar-
ciana Medeiros e Rita Serrano para comandarem, respecti-
vamente, o Banco do Brasil e a Caixa. 

Pela primeira vez, uma mulher vai assumir a presidência do 
BB em 214 anos de história da empresa.

“Com bancárias de carreira no comando, o gover-
no sinaliza a valorização dos empregados dos bancos. 
Além disso, é um avanço na igualdade de oportuni-
dades na categoria bancária, mulheres na  direção das 
duas principais instituições fi nanceiras públicas do 
país”, destaca a presidenta do SEEBCG-MS, Neide 
Rodrigues. 

A administradora Tarciana Medeiros, de 44 anos, iniciou 
sua carreira no BB há 23 anos, passando por diversos cargos. 
Atualmente, é gerente executiva, função em que é responsá-
vel pela execução das estratégias de relacionamento com os 
clientes.

Já Rita Serrano, de 53 anos, tem longa trajetória no mo-
vimento sindical e social, e completou 33 anos de trabalho 
na Caixa em 2022. Coordena desde 2015 o Comitê Nacio-
nal em Defesa das Empresas Públicas, é diretora na Fenae, e 
também é conselheira Administração da Caixa.

“Estaremos ao lado dessas mulheres pelo fortaleci-
mento dos bancos públicos, importante no desenvolvi-
mento do país e na inclusão social. Mas também conti-
nuaremos atentos na luta para melhorar as condições 
de trabalho e o reconhecimento e, principalmente, res-
peito de seus funcionários”, confi rma Neide. 

Empregadas de carreira 
vão comandar BB e Caixa

Bolsas de estudos do Santander

O Santander abrirá processo seletivo para 2.500 bolsas 
de estudo de primeira graduação, primeira pós-gradua-
ção, e MBA. O valor da bolsa é de R$ 726, reajustado 
anualmente conforme previsto no Acordo Aditivo  dos 
bancários do Santander no Brasil.

Para concorrer as bolsas de estudo, o bancário do San-
tander deve fazer a matrícula na instituição de ensino e, 
posteriormente, entre os dias 9 de janeiro e 17 de feverei-
ro, acessar o Portal RH ou Now Santander para fazer a sua 
inscrição no processo seletivo e conhecer todas as regras. 
O critério de desempate será o social. 

Eleição Caref BB

O primeiro turno das eleições para o Conselho de Ad-
ministração do BB, o Caref, ocorrerá de 20 a 26 de janeiro 
e todos os funcionários da ativa podem participar, via sis-
tema eletrônico que será disponibilizado pela empresa.

O SEEBCG-MS apoia a eleição de Kelly Quirino para o 
cargo, que tem como missão levar a visão, propostas e os 
questionamentos dos trabalhadores e trabalhadoras até a 
alta administração do banco público.

Kelly é bancária do BB há 15 anos, atuou por 10 anos na 
Fundação BB e hoje trabalha na Diretoria de Marketing e 
Comunicação (Dimac) do banco.


