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Assembleia elege 
Comissão Eleitoral

Assembleia

Eleição da Comissão eleitoral

Data: sexta-feira, 07 de março 
Horário: 18h30 [primeira convocação]
                  19h00 [segunda convocação]
Local: Espaço Cultural dos Bancários
             (Rua Piquiri, 380 • Rebouças)

Processo Eleitoral 2014

Em 2014, o Sindicato dos 
Bancários de Curitiba e região terá 
sua diretoria renovada. Com o fim 
do mandato da atual gestão em jun-
ho, todos os trabalhadores associa-
dos à entidade devem participar do 
processo eleitoral. E o primeiro pas-
so é a eleição da Comissão Eleito-
ral, que tem por responsabilidade 
conduzir todas as etapas do pleito. 
Por isso, a entidade convoca todos 
os bancários para assembleia geral, 
na sexta-feira, 07 de março, a partir 
das 18h30, no Espaço Cultural e Es-
portivo dos Bancários.

Atribuições – A Comissão Eleito-

ral deve ser composta por três mem-
bros, que podem ou não pertencer 
às categorias representadas pelo Sin-
dicato, sendo um deles designado 
coordenador. Logo após o encer-
ramento do prazo para registro das 
candidaturas, serão incluídos no 
grupo um representante de cada 
chapa. Cabe à Comissão coordenar, 
organizar e conduzir todo o pro-
cesso, deliberando sobre todos os 
atos necessários ao andamento do 
pleito. Seus membros devem elabo-
rar e publicar o edital de convocação 
das eleições e definir a quantidade 
de mesas coletoras de votos e seus 

itinerários, garantindo o direito de 
participação de todos os associados 
em condições de votar, entre outras 
providências.

Eleições – A cada três anos, um 
novo Sistema Diretivo assume a  
coordenação do Sindicato. Conforme 
o estatuto da entidade, os membros 
que compõem a direção são eleitos 
em processo único, realizado dentro 
do prazo máximo de 60 dias e no 
mínimo de 30 que antecedem o té-
rmino dos mandatos vigentes. A vo-
tação tem duração mínima de dois 
dias e é garantida por todos os mei-
os democráticos a lisura dos pleitos 

eleitorais, assegurando-se condições 
de igualdade às chapas concorrentes, 
quando for o caso, especialmente no 
que se refere a mesários e fiscais, 
tanto na coleta quanto na apuração 
de votos. Mais informações sobre as 
eleições serão divulgadas em breve!
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Bradesco

Bancário, não burle o ponto eletrônico 

No dia 11 de fevereiro, foi reno-
vado o Acordo Coletivo do sistema 
alternativo eletrônico de controle de 
jornada no Bradesco. Representantes 
dos trabalhadores e do banco se reu-
niram para a assinatura do acordo, ra-
tificando a importância do ponto ele-
trônico. Porém, constatou-se que, nos 

3 anos em que o acordo está vigendo, 
o banco vem promovendo demissões 
de bancários por justa causa, alegan-
do que estes “burlaram” o sistema de 
registro de jornada de trabalho. 

O Sindicato dos Bancários de Curi-
tiba e região faz um alerta sobre a im-
portância do uso correto do sistema, 
lembrando que o controle eletrônico 
serve para que o banco, respeite a jor-
nada de trabalho. Ao burlar o ponto, 
mesmo que a motivação seja dimi-

SINDICATO ORIENTA QUE 
BANCÁRIOS RESPEITEM O 
REGISTRO DE JORNADA

nuir as horas extras, o trabalhador 
gera motivação para desligamento do 
banco.  “Nos deparamos, assim, com 
uma motivação de demissão que dei-
xa o movimento sindical sem ação, 
uma vez que a atitude do funcionário 
vai contra um acordo estabelecido en-
tre Sindicatos e o banco”, expõe Karla 
Huning, dirigente sindical. 

O Sindicato orienta a todos, mas 
especialmente aos gestores, que, em 
hipótese alguma, façam ou orientem 

a se fazer o registro de ponto dife-
rente do que rege a normativa, que 
é naturalmente de conhecimento de 
todos os funcionários. “Não existem 
dúvidas de que o acordo de ponto 
eletrônico é um marco benéfico para 
todos os bancários, e deve ser cum-
prido por todos em sua execução, 
caindo a responsabilidade de controle 
sobre os gestores, sob pena de perda 
do emprego, inclusive com justa cau-
sa”, completa Karla.

Mulheres. De burca ou minissaia, 
do Oriente ou do Ocidente. Freiras 
ou monjas budistas, moças da cida-
de grande ou meninas do interior. 
Trajetórias heróicas, relatos surpre-
endentes, histórias inimagináveis 
constroem a vida de todas as mu-
lheres do mundo. E é para celebrar 
essa rica diversidade que o Sindicato 
dos Bancários de Curitiba e região 

convida a todos para o evento em 
comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher (08 de março). 

Na segunda-feira, 10 de março, as 
bancárias e bancários serão recebi-
dos com um café da manhã no Es-
paço Cultural e Esportivo e, a partir 
das 10h, irão acompanhar a palestra 
“Mulheres que mudam o mundo”, 
proferida pela professora de Geopo-
lítica Luciana Worms. Ela é escritora 
do livro Brasil Século XX: Ao pé da letra 
da canção popular, vencedor do prêmio 
Jabuti 2003.

SINDICATO REALIZA EVENTO 
EM COMEMORAÇÃO AO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER

08 de março

Informações: (41) 3026-7964 / 8770-3019
contato@maiscontemporanea.com.br

AULAS NA SEDE CULTURAL DO SINDICATO
Rua Piquiri, 380 CURSO DE VIOLÃO PARA 

BANCÁRIOS SINDICALIZADOS


