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Campanha Nacional dos Bancários 2012

Rumo a novas
conquistas
BANCÁRIOS DE TODO O BRASIL
COMEÇAM A SE MOBILIZAR. EM
CURITIBA, SINDICATO PROMOVE
PLENÁRIA DE DISCUSSÃO E
ORGANIZAÇÃO NO DIA 13
Apesar da data-base dos bancários
ser apenas em 01 de setembro, a categoria já começou a se organizar
para a campanha salarial. Em todo o
Brasil, os trabalhadores estão unindo forças para eleger suas reivindicações e lutar por novas conquistas.
Para colaborar com a mobilização, o
Sindicato dos Bancários de Curitiba
e região convoca toda sua base para
a Plenária da Campanha Nacional
dos Bancários 2012, que será realizada no dia 13 de junho, a partir das
19h30, no Espaço Cultural.
Durante a Plenária, os bancários
debaterão temas relativos a quatro eixos: 1) Emprego (que inclui
correspondentes bancários, terceirização e mais contratações); 2)
Remuneração (sobre aumento real,
valorização do piso, PLR, plano de
cargos e salários e previdência com-

plementar); 3) Saúde e Condições
de trabalho (sobre segurança bancária, metas abusivas e assédio moral);
e 4) Sistema Financeiro Nacional.
Além das discussões, o Sindicato irá
sistematizar junto aos trabalhadores
a melhor maneira de todos participarem da campanha salarial.
“É fundamental que todos os
bancários participem desse momento de debate e organização, pois
só com mobilização conseguiremos
alcançar novas conquistas. É preciso
lembrar que estamos vivendo um
momento particular, em que ainda
não sabemos o tamanho dos reflexos da crise mundial em nossa economia. E a melhor maneira de enfrentar isso, sem dúvida, será através
da união”, ressalta Otávio Dias, presidente do Sindicato.
Conferência Nacional – Em 2012,
a Conferência Nacional dos Bancários será realizada em Curitiba, nos
dias 19, 20 e 21 de julho. Os participantes com direito a voto nas
discussões nacionais serão eleitos na
14° Conferência Estadual dos Ban-

Remanejamento

cários, que acontece nos dias 30 de
junho e 01 de julho, em Umuarama. Para participar dos debates estaduais, por sua vez, é indispensável
estar presente na Plenária da Campanha Nacional dos Bancários 2012.
Bancário, junte-se a nós e venha lutar pelos seus direitos!
Plenária da Campanha
Nacional dos Bancários 2012
Data: quarta-feira, 13 de junho
Horário: a partir das 19h30
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380 • Rebouças)

Participe

Assembleia de
mudanças na diretoria

Assembleia de
prestação de contas

O Sindicato dos Bancários de Curitiba e região convoca todos os associados para assembleia, no dia 13 de junho, de remanejamento da Secretaria
de Organização e Suporte Administrativo da entidade, conforme determinação estatutária. A atual administração do Sindicato tem mandato para o
triênio 2011-2014. Ao longo dos três
anos, porém, ocorrem mudanças que
exigem remanejamento nos cargos da

Também na quarta-feira, 13 de
junho, o Sindicato dos Bancários de
Curitiba e região realiza assembleia
de prestação de contas anual, referente ao exercício do ano de 2011.
A apreciação do Balanço Financeiro
e Patrimonial acontece no Espaço
Cultural, a partir das 18h30. Com a
prestação de contas, o Sindicato busca assegurar a seriedade, transparência e ética nas decisões da entidade.

direção. A assembleia acontece a partir
das 18h00, no Espaço Cultural.
Assembleia
Remanejamento
Data: quarta-feira, 13 de junho
Hora: 18h00 (primeira convocação)
18h30 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380 • Rebouças)

Por isso, é importante a participação
de todos os trabalhadores
Assembleia
Assembleia de Prestação de contas
Data: quarta-feira, 13 de junho
Hora: 18h30 (primeira convocação)
19h00 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380 • Rebouças)
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Bancos públicos

Representação

Bancários
escolhem
delegados
sindicais

Chapa 1 vence
eleições na Funcef
Os bancários da Caixa votaram e
escolheram a Chapa 1 – Movimento pela
Funcef para assumir vaga no Conselho Deliberativo na entidade. Foram
12.936 votos, de um total de 34.425.
“Gostaria de agradecer a confiança
dos votos obtidos. Após amplos debates, prevaleceu a vontade da maioria,
mesmo apesar da tentativa de alguns
de baixar o nível da campanha. Quem
ganha neste processo democrático é
a Fundação, que se fortalece. Renovo aqui o meu compromisso de total
dedicação e defesa incondicional do
patrimônio de todos”, agradece Antonio Luiz Fermino, representante eleito
para o Conselho Deliberativo.

NA CAIXA, INSCRIÇÕES FICAM
ABERTAS ATÉ 31 DE MAIO.
NO BB, VOTAÇÃO ENCERRA
EM 01 DE JUNHO
Nos meses de maio e junho, estão
abertos os processos eleitorais para
escolha de delegados sindicais no
Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Os delegados representam
o Sindicato dentro dos locais de trabalho, seja nas agências ou centros
administrativos, e levam as demandas dos trabalhadores até a entidade.
Caixa – Na Caixa, o prazo para
inscrição para concorrer ao processo é até 31 de maio. Acesse o site
www.bancariosdecuritiba.org.br e
confira as instruções. As eleições serão realizadas de 11 a 22 de junho,

diretamente nos locais de trabalho.
Podem se inscrever apenas os bancários sindicalizados.
Banco do Brasil – Já no Banco do
Brasil, os dirigentes sindicais estão
percorrendo as agências e demais
locais para recolher os votos dos
bancários. As eleições vão até dia 01
de junho. Não deixe de participar,
todos podem votar, inclusive quem
não é sindicalizado.

Eleições para delegados sindicais
Banco do Brasil
Inscrições: encerradas
Eleições: até 01 de junho, nos locais
de trabalho
Caixa
Inscrições: até 31 de maio (acesse
www.bancariosdecuritiba.org.br)
Eleições: de 11 a 22 de junho

Centrais de Atendimento

Preparação

Financiários
organizam
campanha salarial
Os representantes dos financiários
de todo o país estarão reunidos na
sede da Contraf-CUT, em São Paulo,
no próximo dia 29, para uma reunião de organização da Campanha
Nacional dos Financiários 2012. Na
ocasião, serão discutidos a pauta de
reivindicações, as prioridades dos
trabalhadores e o calendário de atividades, entre outros temas. O dirigente do Sindicato dos Bancários de
Curitiba e região Anselmo Vitelbe
Farias participará da reunião. A database dos financiários é 01 de junho.

SEEB Curitiba

Bradesco
Encontro reuniu representantes dos atendentes do
Paraná, Bahia, São Paulo e Distrito Federal.

Encontro da CABB aponta
novas conquistas
DEBATES REALIZADOS EM CURITIBA
EM 2011 FORAM EMBRIÃO PARA
UNIÃO DOS ATENDENTES DO BB
Representantes dos bancários de
São Paulo, Salvador e São José dos
Pinhais, além de atendentes da Ouvidoria do Distrito Federal, estiveram
reunidos no dia 13 de maio para o
2° Encontro de Atendentes e Funcio-

nários da Central de Atendimento do
Banco do Brasil (CABB). O evento
debateu temas relativos a remuneração, condições de trabalho e mobilização, que serão encaminhados para
os encontros estaduais e nacionais.
“Esse segundo encontro vem fortalecer a mobilização ocorrida em
Curitiba em 2011, e que nos trouxe as primeiras conquistas para o

funcionalismo das CABB. Queremos
e podemos avançar muito mais. Os
sindicatos e funcionários irão levar
o debate às suas bases, garantindo
a mobilização necessária para novas
vitórias”, destaca Alessandro Garcia
(Vovô), que participou do encontro.
Confira a lista de temas debatidos
acessando o site www.bancariosdecuritiba.org.br.

Sindicato
consegue
realocação de
bancários
O Bradesco anunciou, no último
mês, a extinção de uma de suas áreas
internas em Curitiba. Com o fechamento do departamento, os boatos
eram de que os funcionários seriam
demitidos ou realocados em São
Paulo. O Sindicato dos Bancários de
Curitiba e região entrou em contato
com a direção do banco e garantiu
que, dos 52 funcionários da área em
extinção, 30 irão para as áreas gerenciais e os demais serão realocados em
outras funções, e todos permanecerão em Curitiba.
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Insatisfação

HSBC: Sindicato quer
garantia de emprego
MUDANÇAS NO CA KENNEDY
GERA INSTABILIDADE ENTRE
OS FUNCIONÁRIOS E BANCO
SE NEGA A PRESTAR
ESCLARECIMENTOS AO SINDICATO
Um recente comunicado de reestruturação nas áreas departamentais
do Centro Administrativo HSBC Kennedy, juntamente com as mudanças
na diretoria, estão gerando preocupação entre os funcionários do local.
Desde a sexta-feira, 18 de maio, o
Sindicato dos Bancários de Curitiba
e região vem cobrando explicações
e tentado agendar uma reunião com
representantes do banco, mas todos
os pedidos foram ignorados.
“As mudanças, que não foram informadas ao movimento sindical, reacenderam nossa preocupação com
relação aos impactos causados quando as empresas efetuam processos
de reestruturação”, destaca Carlos
Alberto Kanak, diretor do Sindicato e coordenador nacional da COE/
HSBC. “Não podemos admitir qualquer processo que coloque em risco

o emprego ou que os funcionários
continuem trabalhando num clima
de instabilidade”, justifica.
Nova presidência – No dia 08 de
maio, o novo presidente do HSBC,
André Brandão, visitou a sede da
Contraf-CUT, em São Paulo. Na ocasião, o movimento sindical bancário
expôs suas preocupações não só com
a possível saída do banco do Brasil
– negada pelo presidente –, como
também com os processos de reestruturação, que afetam os trabalhadores e geram demissões.
Brandão declarou compromisso de con-

tinuidade dos negócios do HSBC no
país, com reflexos positivos nas conquistas dos trabalhadores. “Sendo
assim, exigimos com urgência que a
direção da empresa mostre efetividade nas soluções dos inúmeros
problemas que afetam os
funcionários
e garanta o
empre-

go de todos”, completa Kanak.
O Sindicato também exige retorno
imediato da diretoria do HSBC, para
que o banco preste os esclarecimentos que se fazem necessários.

Dia Nacional de Luta

Chega de demissões no Itáu
Bancários do Itaú Unibanco de
todo o Brasil se mobilizaram, na quarta-feira, 23 de maio, pelo Dia Nacional de Luta contras as demissões. Em
Curitiba, 20 agências da região central ficaram fechadas durante todo o
dia. Somente na base do Sindicato dos
Bancários de Curitiba e região, o banco já demitiu 135 trabalhadores nos
primeiros cinco meses do ano (destas
demissões: 33 foram impedidas pelo
Sindicato, 31 estão aguardando perícia do INSS por doença e duas se encontram em período de estabilidade
pré-aposentadoria).
Somente no primeiro trimestre de

SEEB Curitiba

BANCÁRIOS DE CURITIBA
PARALISARAM 20 AGÊNCIAS
DO CENTRO DA CIDADE PARA
EXIGIR O FIM DAS DEMISSÕES.
MOBILIZAÇÃO QUE ACONTECEU
NO DIA 23 FOI NACIONAL

Com 20 agências da região central paralisadas, bancários de Curitiba e região
exigem o fim das demissões no Itaú.

2012, o Itaú Unibanco alcançou um
lucro líquido superior a R$ 3,4 bilhões. Neste mesmo período, o banco
extinguiu 1.964 postos de trabalho.
Nos últimos 12 meses, foram cortadas 7.728 vagas de emprego. Diante

disso, bancários de todo o Brasil pararam agências e fizeram manifestações,
panfletagens e atos públicos contra as
dispensas, a rotatividade, o assédio
moral, as metas abusivas, as condições
precárias de saúde, segurança e traba-

lho, e a terceirização.
Demissões – Além dos bancários
prestes a adquirir estabilidade préaposentadoria, o Itáu tem demitido trabalhadores com altos salários
(que são substituídos por bancários
com salários menores), funcionários
com pouco tempo de banco e que
não conseguem bater metas, além
daqueles com deficiência, contratados para cumprir a cota estabelecida
por lei. Há ainda as demissões homologadas diretamente na Delegacia
Regional do Trabalho, nos casos em
que houve abertura de Comunicação
de Acidente de Trabalho (CAT). “Se o
Itaú não mudar sua postura, as mobilização irão continuar! Exigimos
proteção ao emprego, mais contratações e melhores condições de saúde,
segurança e trabalho”, destaca Eustáquio Moreira, dirigente sindical e
bancário do Itaú.
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Preparação

SEEB Curitiba

Todos os anos, bancários de Curitiba e região e do Paraná
se reúnem para debater as demandas específicas dos
trabalhadores do Banco do Brasil e da Caixa Econômica
Federal. Reivindicações estaduais são encaminhadas
paras os Congressos Nacionais. Participe você também!

Encontros Estaduais BB e
Caixa serão no dia 02
INSCRIÇÕES PODEM SER FEITAS
ATÉ 31 DE MAIO. PARTICIPAÇÃO É
OBRIGATÓRIA PARA QUEM DESEJA
IR AOS CONGRESSOS NACIONAIS

No sábado, 02 de junho, serão realizados os Encontros Estaduais do
Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, em Curitiba. Promovidos
pela FETEC-CUT-PR, os eventos são
preparatórios para os Congressos
Nacionais. Os objetivos são discutir questões que afetam a rotina dos
bancários de banco públicos e dar
encaminhamento às demandas do
Paraná, que irão compor a pauta de
reivindicações específicas.
Para participar, os bancários da
base de Curitiba e região devem
se inscrever até o dia 31 de maio,
através da Secretaria Geral do Sindicato dos Bancários de Curitiba e
região, pelo telefone (41) 30150523. Os dados necessários são
nome, local de trabalho, RG, CPF,
telefone e e-mail para contato. A

participação nos Encontros Estaduais é obrigatória para os bancários
que desejam ir aos Congressos Nacionais do BB e da Caixa.
Encontros Estaduais BB e Caixa
Data: sábado, 02 de junho
Horário: a partir das 09h00
Local: Hotel Del Rey
(R. Des. Ermelino Leão, 18 • Curitiba)
Inscrições: de 21 a 31 de maio,
pelo telefone (41) 3015-0523
Programação
09h00 – Abertura e credenciamento
09h30 – William Mendes,
diretor de Formação da Contraf-CUT
e Coordenador da Comissão
de Empresa do BB
10h30 – Início dos Grupos de Trabalho
13h00 – Almoço
14h00 – Retomada dos Grupos
de Trabalho
16h30 – Eleição dos delegados para
os Congressos Nacionais
17h00 – Encerramento

Debates nacionais serão em junho
Os Encontros Estaduais são preparatórios para o 23º Congresso Nacional
dos Funcionários do Banco do Brasil
e o 28º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa Econômica Federal.
Ambos serão realizados nos dias 15,
16 e 17 de junho, em Guarulhos, e
irão definir a pauta de reivindicações
específicas para as negociações nacionais. Os delegados que participarão
dos debates nacionais serão eleitos
durante os Encontros Estaduais.

Congressos Nacionais
23º Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil
28º Congresso Nacional dos
Empregados da Caixa
Econômica Federal
Data: 15, 16 e 17 de junho
Local: Guarulhos (SP)
Mais informações:
www.bancariosdecuritiba.org.br

Temário
Banco do Brasil

Caixa

- Remuneração e Condições de trabalho
(plano de cargos, piso, jornada, metas e
remuneração variável);
- Saúde e Previdência (Cassi, Previ e
plano odontológico, entre outros);
- Organização do movimento;
- BB e o Sistema Financeiro Nacional.

- Organização do movimento;
- Saúde do trabalhador;
- Funcef e Aposentados;
- Segurança bancária;
- Conselho de Administração;
- Jornada, Sipon e Isonomia;
- Contratações e papel da Caixa.
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