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de Cornélio Procópio e Região

Dia 20/05, vote 
Chapa 1 - Democracia 

e Luta no Sindicato
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Nós, da Chapa 1 – Democracia e 
Luta, concorremos à gestão da 
diretoria do Sindicato dos Ban-

cários de Cornélio Procópio e Região 
com o objetivo de fortalecer as lutas 
necessárias para obter novas conquis-
tas e impedir retrocessos. Apesar de 
sermos a única chapa inscrita neste 
processo eleitoral, sabemos o tama-
nho da responsabilidade que estare-
mos assumindo e entendemos que é 
preciso o apoio de todos os bancários 
e bancárias de nossa base territorial 
para legitimar nosso trabalho.
Com experiência e compromisso de 
lutar pelos interesses da categoria, 
sempre no campo da CUT, vamos 
manter os princípios que as demais 
gestões democráticas veem seguindo 

nos últimos anos à frente de nossa 
entidade, mas com o desafio de ven-
cer os momentos difíceis que a atual 
conjuntura apresenta.
Apontamos como prioridade o de-
senvolvimento de ações para tornar 
decente o trabalho nos bancos, sem 
metas abusivas e assédio moral. Mas 
para isso, é muito importante investir 
na organização a partir de cada local 
de trabalho com o objetivo de consoli-
dar a unidade da categoria em nossa 
base territorial.
Para encaminhar todas estas deman-
das precisaremos de seu voto no dia 
20 de maio e, também, da sua con-
tribuição em cada uma das lutas que 
iremos travar nos próximos três anos. 
Vote Chapa 1 – Democracia e Luta. 

Elizeu Marcos Galvão 
é candidato a presidente 

do Sindicato pela Chapa 1 
Democracia e Luta

Por um Sindicato 
mais forte!

CONFIRA NOSSAS PROPOSTAS 
PARA A GESTÃO 2016/2019
 Organização no local 

de trabalho: seguir 
organizando os delegados 
sindicais e representantes 
sindicais de base.

 Combater o assédio 
moral, o assédio sexual e 
intensificar a segurança 
no local de trabalho.

 Trabalhar contra a 
discriminação e as questões que envolvem 
gênero, sexo, raça e pessoas com 
deficiência.

 Não à terceirização e contra todas as 
formas de precarização das relações de 
trabalho.

 Realizar atividades culturais e esportivas 
para associados, dependentes e demais 
trabalhadores do ramo.

 Buscar a união das mais diversas 
categorias para o fortalecimento na defesa 

dos interesses e direitos da 
Classe Trabalhadora.

 Repassar aos bancários e 
bancárias orientações sobre 
saúde e discussões sobre 
doenças ocupacionais.

 Lutar pela igualdade de 
oportunidades das mulheres 
no ambiente de trabalho e na 
vida.

 Defender o papel dos 
bancos públicos como agentes do 
desenvolvimento sustentável do país e das 
políticas públicas.

 Realizar reuniões nos locais de trabalho 
para levantar demandas e estreitar os 
laços com a categoria.

 Continuar exigindo o fim das metas 
abusivas, mais atenção à saúde e 
melhores condições de trabalho nos 
bancos.

 Participar dos Conselhos Comunitários.
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Experiência e compromisso com a defesa dos interesses da categoria são características 
da Chapa 1 - Democracia e Luta 



Veja quem são os integrantes da Chapa 1 - Democracia e Luta
Diretoria aDministrativa
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Elizeu Marcos Galvão 
Presidente

Itaú/Unibanco

Valdecir Aparecido de Oliveira 
Vice-presidente

Caixa 

Lidiani Torrecilha Lopes Pereira 
Primeira Secretária

Bradesco

Roberto Firmino 
Segundo Secretário

Bradesco

Márcio Roberto de Oliveira 
Primeiro Tesoureiro

Itaú/Unibanco

José Marcelo Piovan Guimarães 
Segundo Tesoureiro

HSBC

Edméia de Souza Oliveira Amaral 
Diretora de Educação

Itaú/Unibanco

Carlos Alberto Martins 
Diretor de Comunicação

HSBC

Divonzir Lemos Carneiro 
Diretor de Programação

Itaú/Unibanco

Taís Ferreira 
Diretora de Assuntos Jurídicos

Itaú/Unibanco

Ivaí Lopes Barroso 
Diretor de Assuntos Sindicais

Banco do Brasil

Gilmar Aparecido Juliani
Diretor de Esportes e Recreação 

HSBC

Lirani Torrecilha Lopes Almeida 
Santander

Delvandi Fiorini  
Bradesco

sUPLentes Da Diretoria aDministrativa

Jucilene Carvalho Silva  
Bradesco

Celso Aparecido Marquito  
Bradesco

Sônia Cristina de Faria Rodelli B
Itaú Unibanco

Márcio Antônio Gusmão  
Caixa

Cacilda Nacasaki  
Caixa

Luiz Botelho Filho 
Banco do Brasil

ConseLHo De rePresentantes

Pedro Rangel Neto 
Caixa

Antônio Eduardo Martins 
Sant´anna 

Caixa

Olavo Alvarenga Moreira 
Banco do Brasil
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ConseLHo FisCaL

Luiz Nakamura 
Caixa

Márcia Cristina Agustini  
Santander

Johni Oliveira Muller  
Caixa
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Celso Celestino Fontolan 
Caixa

Rúbia Nakano 
Banco do Brasil
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s 1Contra o retrocesso e 

por mais conquistas, 
vote Chapa 

ELEIÇÃO DIA 20/05


