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Processo Eleitoral 2014

Eleição do Sindicato
tem chapa única
PRAZO PARA INSCRIÇÕES DE CHAPAS FOI
ENCERRADO NO DIA 26 DE MARÇO. ELEIÇÕES
ACONTECEM NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO
Conforme estabelecido pelo edital da Comissão
Eleitoral, foi encerrado no dia 26 de março, o
prazo para inscrição das chapas que irão concorrer à eleição de renovação da diretoria do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região. O pleito
acontece nos dias 14, 15 e 16 de maio. Uma única chapa se inscreveu (Chapa 1), encabeçada pelo
bancário do Bradesco e atual presidente da FetecCUT-PR, Elias Jordão. Podem votar nas eleições
todos os bancários sindicalizados que, na data da
votação, tenham mais de seis meses de inscrição
na entidade e estejam em dia com as mensalidades sindicais.
Votação – Segundo deliberação da Comissão
Eleitoral, nos dias 14, 15 e 16 de maio, os votos
serão recebidos pela mesa coletora, que funcionará na sede do Sindicato, e também por mesas
fixas e itinerantes (cuja distribuição e roteiros
serão definidos em um edital complementar). O
horário de funcionamento das mesas será prefrencialmente das 09h00 às 18h00 (podendo
haver urnas noturnas). Cumprindo a determinação estatutária, será garantida por todos os meios
democráticos a lisura dos pleitos eleitorais, especialmente no que se refere a mesários e fiscais,
tanto na coleta quanto na apuração de votos.
Eleição
Renovação da direção do Sindicato
dos Bancários de Curitiba e região
Data: 14, 15 e 16 de maio
Horário: das 9h00 às 18h00
Local: Sede Administrativa do Sindicato
(Av. Vicente Machado, 18, 8° andar)
*Demais locais serão definidos em
edital complementar.

ano 20·2ª quinzena
março de 2014
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Assédio moral

Sindicato paralisa agência do HSBC
AGÊNCIA DO BANCO EM SÃO
JOSÉ DOS PINHAS PASSOU O DIA
FECHADA. BANCÁRIOS VÍTIMAS
DE ASSÉDIO MORAL DEVEM
DENUNCIAR
O Sindicato dos Bancários de
Curitiba e região realizou na quartafeira, 26 de março, um ato contra o
assédio moral na agência do HSBC
em São José dos Pinhais. A manifestação foi organizada após várias
denúncias de funcionários que estão
sendo assediados no local. A agência

ficou fechada o dia todo.
“Atendemos uma demanda específica desta agência, mas sabemos
de casos em outros locais de trabalho e não podemos aceitar este
tipo de atitude”, conta Cristiane
Zacarias, diretora do Sindicato e
funcionária do HSBC. Os bancários
utilizaram faixas no local com os dizeres: “Basta de assédio. Queremos
ser respeitados!” e “Tolerância zero.
Assediou, parou!”. “Se o banco não
se posicionar e combater o assédio
moral na agência São José dos Pi-

Banco do Brasil

nhais e demais agências, iremos fazer paralisações em todos estes locais”, alerta Cristiane.
Como identificar – O assédio moral é um processo em que determinada pessoa, repetidamente, persegue e/ou maltrata a outra, por meio
de comportamentos vexatórios, abusivos e humilhantes. Na categoria
bancária, a forma mais comum é o
assédio organizacional, decorrente
dos métodos de gestão caracterizados pela cobrança por metas, pressão
excessiva e ameaças constantes.

Denuncie – De acordo com um
levantamento feito pela Contraf-CUT
em 2013, 66,4% dos bancários
(num total de 37 mil entrevistados)
afirmam perceber a pressão por metas abusivas. Conforme a cláusula 56ª
da Convenção Coletiva de Trabalho
2013/2014, a categoria já possui
um instrumento que visa combater
o assédio moral, denominado Protocolo para Prevenção de Conflitos no
Ambiente de Trabalho, de adesão voluntária. Se você estiver sendo vítima
de assédio moral, denuncie!

Esporte e lazer

Eleição na Cassi vai Copa Bancária
de 09 a 22 de abril começa dia 05
Os associados da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco
do Brasil (Cassi) vão participar de
eleição que acontece de 09 a 22 de
abril, para renovação de parte da diretoria e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da entidade. São quatro
chapas na disputa e o Sindicato dos
Bancários de Curitiba e região apoia
a Chapa 1-Todos pela Cassi, encabeçada
por William Mendes, coordenador
da Comissão de Empresa dos Funcionários do BB (CE/BB) e secretário
de Formação da Contraf-CUT.
“É de extrema importância que os
associados participem do pleito. Os
próximos dois anos serão decisivos
para a manutenção ou não da Cas-

si, então o bancário deve decidir se
quer um candidato comprometido
com o funcionalismo ou oportunistas preocupados com interesses
pessoais”, alerta André Machado,
representante do Paraná na CE/BB e
diretor do Sindicato.
Previ – Os bancários do BB também vão eleger novos representantes
na Caixa de Previdência (Previ). O
prazo para inscrição de chapas terminou no dia 28 de fevereiro. As chapas
concorrentes e seus números serão
divulgados no dia 08 de abril ou no
primeiro dia útil após a homologação. A votação acontece de 16 a 28 de
maio. Acompanhe o andamento das
eleições no site do Sindicato.

Começa no sábado, 05 de abril,
a Copa Bancária de Futebol Suíço
2014, organizada pela Secretaria
de Esporte e Lazer do Sindicato dos
Bancários de Curitiba e região. Neste
ano, o campeonato bateu recorde de
inscrições e serão 19 times na disputa, com representantes do Banco do
Brasil, Bradesco, Itaú, HSBC, Santander e Banco CNH. As partidas acontecem aos sábados, na Sede Campestre.
Para definição dos jogos, foi realizado um arbitral com a presença de
representantes dos times e a disputa
ficou da seguinte forma: serão duas
chaves, uma com dez times, outra

com nove, classificando-se seis times
de cada grupo para a segunda fase.
O 1º e o 2º lugar de cada grupo são
classificados automaticamente para
as quartas de final; do 3º ao 6º, disputam mata-mata para avançarem às
quartas de final.
“A Copa Bancária é uma grande
oportunidade de confraternização,
além disso, muitos associados podem conhecer a Sede Campestre do
Sindicato, que passou por uma grande reforma em 2013 e possui várias
opções de lazer”, afirma Genivaldo
Moreira, secretário de Esporte e Lazer do Sindicato.
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Segurança

Comando Nacional
avalia projeto-piloto
O projeto-piloto de segurança
bancária, conquistado na Campanha
Nacional de 2012, foi implantado
nas cidades de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, com vigência até agosto de 2014. No dia 18 de
março, a Fenaban e o Comando Nacional dos Bancários se reuniram em
São Paulo para avaliar o projeto.
Equipamentos novos, como portas
giratórias com detectores de metais,
câmeras internas e externas, biombos, guarda-volumes e cofres foram
implantados em 209 agências. Os
primeiros resultados revelam queda
nos assaltos a bancos em Pernambuco e redução nas ocorrências de
“saidinha de banco” nas três cidades,
na comparação entre 2012 e 2013,
conforme estatísticas da Secretaria de
Defesa Social.

Maurício Morais/Contraf-CUT

RECIFE, OLINDA E JABOATÃO DOS
GUARARAPES RECEBERAM NOVOS
ITENS DE SEGURANÇA BANCÁRIA
NAS AGÊNCIAS

Bancários exigem ainda mais avanços nas questões de segurança bancária.

Resultados – Nos meses de janeiro e fevereiro, houve em Recife uma
diminuição de 30 para 22 casos de
“saidinha de banco” em relação a
2013. O número caiu também em
Olinda, no mesmo período, de 9
para 6 ocorrências. “Os números
ainda são preocupantes e, por isso,
precisam ser estudados, a fim de
identificar os problemas, para prevenir assaltos e proteger a vida das

pessoas”, afirma Carlos Cordeiro,
presidente da Contraf-CUT. “A expectativa dos bancários é inserir
as medidas testadas e aprovadas na
próxima Convenção Coletiva”, enfatiza Ademir Wiederkehr, coordenador do Coletivo Nacional de Segurança Bancária.
A Fenaban defendeu a realização
de um novo projeto-piloto para testar os mesmos procedimentos em

outras cidades. A Contraf-CUT defende que outras medidas sejam implantadas nas novas cidades, como
porta giratória antes do autoatendimento, monitoramento das imagens das câmeras em tempo real,
divisórias entre os caixas, inclusive
os eletrônicos, isenção das tarifas
de transferência, fim da guarda das
chaves pelos bancários e fixação de
vidros blindados.

Segurança II

Brasil registra 3 mil
ataques a bancos em 2013
NÚMERO REPRESENTA
CRESCIMENTO DE 16,36%
DEStE TIPO DE CRIME
Os ataques a bancos aumentaram 16,36% em 2013 e chegaram
a 2.944 ocorrências em todo país,
média de 8,06 por dia. Foram 859
assaltos (incluindo sequestro de
bancários e vigilantes), consumados
ou não, e 2.085 arrombamentos de
agências, postos de atendimento ou
caixas eletrônicos. Os dados são da

6ª Pesquisa Nacional de Ataques a
Bancos, elaborada pela Contraf-CUT,
CNTV e Fetravisp, com apoio técnico do Dieese, a partir de notícias da
imprensa, estatísticas disponíveis de
Secretarias de Segurança Pública e informações de sindicatos e federações.
O número de assaltos da pesquisa é
1,9 vez maior que a estatística nacional da Febraban, que informou 449
ocorrências no mesmo período, uma
diferença de 410 casos.
Desde que a pesquisa começou a

ser divulgada, em 2011, houve crescimento de 31,6% no número de assaltos e de 117,4% nos arrombamentos. Nesse período de três anos, foram
registradas 171 mortes nos ataques a
bancos. Em 2013 foram 65 mortes.
As principais ocorrências (49%) foram o crime de “saidinha de banco”,
que provocou 32 mortes; o assalto a
correspondentes bancários (22%),
que matou 14 pessoas; e o assalto a
agências (12%), que tirou a vida de 8
pessoas. Mais uma vez, as maiores ví-

timas (55%) foram os clientes (36),
seguido de vigilantes (10), transeuntes (5) e policiais (7). Dois bancários
também foram mortos, além de outras cinco pessoas.
Paraná – No Paraná, foram registrados 210 ataques em 2013. O estado
ocupa a quarta posição no ranking das
ocorrências, sendo 38 assaltos e 172
arrombamentos. Os estados que tiveram maior crescimento de casos foram
Piauí (235,29%), Rio Grande do Norte (203,45%) e Paraíba (141,67%).
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Para sindicalizados

Solicite a devolução
do Imposto Sindical
FORMULÁRIO ESTARÁ DISPONÍVEL
EM WWW.BANCARIOSDECURITIBA.
ORG.BR, DE 07 A 17 DE ABRIL.
Se você é sindicalizado, chegou a
hora de pedir a devolução do Imposto Sindical 2014, que foi descontado
na folha de pagamento no mês de
março. O Sindicato dos Bancários de
Curitiba e região segue a orientação
da CUT e se sustenta apenas com as

contribuições dos associados. Por
isso, tem por prática restituir aos
seus associados o valor que lhe cabe
do Imposto Sindical (60%).
Anote na agenda – No período
de 07 de abril, a partir das 08h00,
a 17 de abril, até 22h00, estará disponível no site do Sindicato o formulário para realizar o pedido de
devolução. Todos os campos devem
ser preenchidos corretamente.

Convocação

O valor será restituído, para quem
for sindicalizado e preencher o formulário no prazo estipulado, a partir da segunda quinzena de junho,
via depósito em conta corrente ou
investimento na Coopcrefi. A demora se justifica pelo fato deste prazo
final depender dos bancos, que disponibilizam a lista da contribuição
com o valor do Imposto Sindical
descontado de cada bancário.

Convocação II

Eleição de delegados para Eleição de delegados para
Congresso da Fetec-CUT-PR Plenária da CUT-PR
O Sindicato dos Bancários de Curi- gestão se encerra em junho deste
tiba e região convoca toda sua base ano. Participe!
para assembleia no dia 16 de abril, em
Assembleia
que serão eleitos os delegados para o
Eleição
de delegados para o
X Congresso da Fetec-CUT-PR. A asCongresso
da Fetec-CUT-PR
sembleia acontece a partir das 18h30,
Data: quarta-feira, 16 de abril
no Espaço Cultural e Esportivo.
O Congresso da Fetec-CUT-PR, Horário: 18h30 [primeira convocação]
19h00 [segunda convocação]
que acontece nos dias 31 de maio e
01 de junho, em Curitiba, irá eleger Local: Espaço Cultural dos Bancários
uma nova diretoria para estar a fren(Rua Piquiri, 380 • Rebouças)
te da Federação. O mandato da atual

O Sindicato dos Bancários de Curi- já promovidas, aprontando estratégias
tiba e região convoca toda a sua base de luta para o próximo período.
para assembleia que irá eleger os
Assembleia
delegados para participar da 14ª PleEleição
de delegados para a
nária Estadual CUT-PR. A assembleia
Plenária
da CUT-PR
será realizada no Espaço Cultural e
Esportivo, no dia 16 de abril, a partir Data: quarta-feira, 16 de abril
Horário: 17h30 [primeira convocação]
das 17h30.
18h00 [segunda convocação]
A Plenária será realizada entre os
dias 15 e 18 de maio, na Associação Local: Espaço Cultural dos Bancários
Banestado, em Praia de Leste. Na oca(Rua Piquiri, 380 • Rebouças)
sião, será feito um balanço das ações
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