Sindicato convoca
para assembleias
Bancários irão deliberar sobre mudanças na diretoria executiva do Sindicato e sobre a prestação
de contas da entidade, além de eleger os delegados para a Plenária da FETEC-CUT-PR
O Sindicato dos Bancários de Curitiba e região
convoca todos os trabalhadores de sua base para
três assembleias que irão acontecer no dia 13 de
maio, quinta-feira, no Espaço Cultural e Esportivo
da categoria. A primeira delas, com primeira convocação às 18h, irá deliberar sobre o remanejamento
na diretoria executiva da entidade.
Plenária da FETEC-CUT-PR – A segunda assembleia, marcada para às 18h30, irá eleger os
delegados para a Plenária do Sistema Diretivo da
FETEC-CUT-PR. Conforme previsão estatutária, a

plenária será realizada no dia 22 de maio, em Curitiba, para uma análise de conjuntura e a preparação
da Campanha Salarial Nacional 2010 dos trabalhadores bancários.
Na terceira assembleia, às 19h, os bancários
apreciam a prestação de contas do Sindicato e
o Balanço Financeiro referente ao ano de 2009.
Nesta ocasião, a presença dos trabalhadores é indispensável para assegurar a seriedade, transparência, pluralidade e ética nas decisões, valores
fundamentais para a entidade.

Assembleia de
remanejamento da diretoria
Data: quinta-feira, 13 de maio
Horário: 18h (primeira convocação)
18h30 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural (Rua Piquiri, 380)

Assembleia de eleição de
delegados da FETEC-CUT-PR
Data: quinta-feira, 13 de maio
Horário: 18h30 (primeira convocação)
19h (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural (Rua Piquiri, 380)

Assembleia de prestação
de contas
Data: quinta-feira, 13 de maio
Horário: 19h (primeira convocação)
19h30 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural (Rua Piquiri, 380)
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Preparativos

Delegados sindicais
do BB e da Caixa se reúnem
Nos dias 11 e 12 de maio, os delegados sindicais do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal estarão reunidos no Espaço Cultural para se
organizarem para o Encontro Estadual (leia mais
abaixo). Os representantes dos bancários da Caixa
se reúnem na terça-feira (11), a partir das 17h. Já
os trabalhadores do BB têm encontro marcado na
quarta (12), às 9h. Além dos preparativos, as reuniões servirão como espaço de formação política
e discussão da conjuntura econômica nos bancos
públicos. “O encontro dos delegados sindicais é
importante para fortalecer a organização por local
de trabalho e aproximar os representantes dos trabalhadores do movimento sindical”, afirma André
Machado, dirigente sindical e bancário do BB.
Aconteceu – Uma primeira reunião com os delegados do BB foi realizada no dia 15 de abril. Durante a manhã, o Sindicato realizou um debate formativo com os representantes dos bancários, com
foco na lógica empresarial. O objetivo foi descons-

truir o discurso e as meias-verdades disseminadas
pela ideologia capitalista, valorizando o papel dos
trabalhadores e de seus representantes.
Na parte da tarde, os trabalhadores se reuniram
com o gerente administrativo da Superintendência Estadual, Carlos Segatto, para dar encaminhamento às principais demandas da rede de atendimento bancário de Curitiba e região. Diante das
reclamações, Segatto afirmou que a terceirização
é a solução. “Para nós, a terceirização representa
um ataque aos direitos dos trabalhadores, a precarização das relações de trabalho”, afirma Ana
Smolka, dirigente sindical e bancária do BB.
Eleições – Estão abertas até o dia 21 de maio
as inscrições para delegados sindicais no BB e na
Caixa. Os interessados em se candidatar devem
acessar www.bancariosdecuritiba.org.br e preencher
a ficha. As eleições acontecem entre 24 de maio e
14 de junho. O delegado sindical é um importante elo
entre os trabalhadores e o Sindicato.

Bancos públicos

Encontro Estadual BB e
Caixa será dia 15
Faça sua inscrição até 11 de maio junto à Secretaria Geral do Sindicato

Más condições
no Itaú Unibanco
No dia 30 de abril, o Sindicato realizou um
protesto em frente à agência Centro Cívico do
Itaú Unibanco. O objetivo do ato foi chamar a
atenção da sociedade e da direção do banco
para as péssimas condições de trabalho a que
os funcionários estão submetidos devido às reformas que estão em andamento. “Um bancário
desta agência já havia sido encaminhado ao hospital com problemas respiratórios, por causa da
grande quantidade de poeira no local”, relatou o
dirigente sindical Júnior César Dias.

I Torneio de
Xadrez Bancário
O Sindicato irá promover aulas de xadrez como
mais uma opção de esporte e lazer para a categoria. O ministrante do curso será o professor
Bolívar Gonzalez, mestre internacional de xadrez.
Para despertar o interesse dos trabalhadores,
também será realizado, no dia 08 de maio, o I Torneio de Xadrez Bancário. O evento acontece no
Espaço Cultural, às 14h. Para mais informações,
entre em contato com o diretor da entidade Marcio
Kieller (kieller@bancariosdecuritiba.org.br).

Bancário no
1° de maio
Neste 1° de maio, a CUT-PR realizou um
evento para marcar o Dia Internacional do Trabalhador. Uma série de atividades políticas e
culturais foram preparadas para recepcionar os
trabalhadores na Praça da Bíblia, em frente à
Câmara Municipal de Araucária. Os bancários
de Curitiba e região participaram ativamente do
evento e ficaram responsáveis por embasar o
debate sobre a Previdência Social, com a presença da economista Denise Gentil.

O Encontro Estadual do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal, organizado pela FETECCUT-PR, será realizado no dia 15 de maio, no Hotel Caravelle, em Curitiba. O evento é preparatório
para o XXI Congresso Nacional dos Funcionários
do Banco do Brasil (nos dias 28, 29 e 30 de maio)
e para o 26° Congresso Nacional dos Empregados

Encontro Estadual
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal

da Caixa (também nos dias 28, 29 e 30 de maio),
ambos a serem realizados em Brasília.
As inscrições para o Encontro Estadual do BB e
da Caixa podem ser feitas na Secretaria Geral do
Sindicato, por e-mail, até o dia 11 maio. A programação do evento estará disponível em breve no site
www.bancariosdecuritiba.org.br.
Data: 15 de maio
Horário: a partir das 09h
Local: Hotel Caravelle (Rua Cruz Machado, 282)
Prazo para inscrição: até 11 de maio pelo
e-mail seger@bancariosdecuritiba.org.br
Mais informações: (41) 3015-0523

Protestos na
Assembleia
Frente aos escândalos na Assembleia Legislativa do Paraná, os movimentos sociais estão
realizando diversos protestos contra os atos secretos e a existência de funcionários fantasmas.
O pedido é por apuração rigorosa das denúncias
e punição exemplar de todos os envolvidos no esquema de desvio de dinheiro público. Há indícios
de que pessoas foram utilizadas como laranjas
para receber verbas, mesmo sem nunca terem
trabalhado no local. O Sindicato apoia os protestos e exige uma solução para o caso.

