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Processo Eleitoral

Eleições 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 e locais a definir
(Av. Vicente Machado, 18, 8° andar)

INSCRIÇÕES DAS CHAPAS QUE 
CONCORRERÃO AO PLEITO 
PODEM SER FEITAS DE 12 A 26 DE 
MARÇO, NA SECRETARIA GERAL 
DO SINDICATO

Conforme determinação estatu-
tária, as eleições para renovação da 
diretoria do Sindicato dos Bancários 
de Curitiba e região acontecem nos 
dias 14, 15 e 16 de maio de 2014, 
em primeiro turno. Podem votar no 
processo eleitoral todos os bancários 
sindicalizados que, na data da vota-
ção, tenham mais de seis meses de 
inscrição na entidade e estejam em 
dia com as mensalidades sindicais. 
Definida a data do pleito, fica estabe-
lecido também o prazo de inscrição 
das chapas concorrentes, que vai de 
12 a 26 de março.

Como se candidatar – O registro 
das chapas concorrentes deve ser fei-
to dentro do prazo estabelecido em 
edital, dirigido à Comissão Eleitoral 
e protocolado na Secretaria Geral do 
Sindicato (Av. Vicente Machado,18, 
8º andar). No ato da inscrição, será 
fornecido um recibo da documenta-
ção apresentada. Ainda conforme o 
Estatuto da entidade, a Comissão irá 
manter uma pessoa habilitada para 
atender os interessados, prestar in-
formações concernentes ao processo 
eleitoral, receber documentação e 
fornecer os recibos. O período de 

permanência é das 8h às 12h e das 
14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Quem pode se candidatar – Po-
dem ser candidatos à diretoria do 
Sindicato os associados que, na data 
da realização da eleição, tiverem 
mais de seis meses de inscrição no 
quadro social da entidade e pelo 
menos 12 meses de exercício da 
profissão, além de estar em dia com 
as mensalidades sindicais. São con-
siderados inelegíveis aqueles que 
tiverem suas contas reprovadas, não 
passíveis de recurso administrativo 
ou judicial, em função de exercício 
em cargos de administração sindical, 
que houverem lesado o patrimônio 
de qualquer entidade ou que tiver-
em má conduta comprovada.

Votação – Segundo edital de con-
vocação das eleições, nos dias 14, 
15 e 16 de maio, os votos serão to-
mados por uma urna fixa, que fun-
cionará na Sede Administrativa do 
Sindicato, das 9h às 18h, e também 
por urnas itinerantes, com roteiros 
que serão definidos pela Comissão 
Eleitoral. Cumprindo a determina-
ção estatutária, será garantida por 
todos os meios democráticos a li-
sura dos pleitos eleitorais, assegu-
rando-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.

Foi eleita em assembleia realizada 
no dia 07 de março, a Comissão Eleito-
ral, que tem por responsabilidade co-
ordenar todo o processo de renovação 
da diretoria do Sindicato. O grupo é 
composto pelos bancários Roberto 
Von Der Osten (presidente) e Marisa 
Stedile e pelo presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores na Construção Civil 
(Sintracon), Domingos Oliveira Da-
vide. Logo após o encerramento do 
prazo para registro das candidaturas, 
serão incluídos na Comissão um re-
presentante de cada chapa. 

Comissão coordena processo eleitoral

Cabe à Comissão Eleitoral coor-
denar, organizar e conduzir todo o 
processo, deliberando sobre os atos 
necessários ao andamento do pleito. 
Seus membros elaboram e publicam 
o edital de convocação das eleições 
e definem a quantidade de mesas 
coletoras de votos e seus itinerários, 
garantindo o direito de participação 
de todos os associados em condições 
de votar. Ela também deve zelar para 
que todo o processo se mantenha 
organizado através da documentação 
necessária.

Eleições serão em 
14, 15 e 16 de maio

Inscrição das chapas 
concorrentes

Data: de 12 a 26 de março 
Horário:  das 8h às 12h e das 14h às  
18h, de segunda a sexta-feira
Local: Secretaria Geral do Sindicato
(Av. Vicente Machado, 18, 8° andar)

Eleição Inscrição
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As mulheres mudam o mundo
Em 08 de março foi comemora-

do o Dia Internacional da Mulher. 
Para celebrar a data e dar destaque 
à luta cotidiana de milhares de mu-
lheres pela igualdade de gênero, o 
Sindicato dos Bancários de Curitiba 
e região promoveu, no dia 10 de 
março, uma manhã de formação, 
com o tema “Mulheres que mudam 
o mundo”. Bancárias e bancários fo-
ram recebidos com um café da ma-
nhã no Espaço Cultural e Esportivo 
e, logo depois, puderam participar 
de um bate-papo com a professora 
de Geopolítica Luciana Worms. Ela é 
escritora do livro Brasil Século XX: Ao pé 
da letra da canção popular, vencedor do 
prêmio Jabuti 2003.

“Quando escolhemos este tema – 
“Mulheres que mudam o mundo” 
– tínhamos duas intenções princi-

pais: primeiro, falar sobre mulheres 
corajosas que, conscientes de seu 
papel, tiveram ou ainda têm o de-
sejo de mudar o mundo e conquis-
tar mais espaço; e, mais do que isso, 
enfatizar que não é preciso ser re-
conhecida para tentar mudar nossa 
condição, pois todas têm a respon-
sabilidade de lutar pela igualdade 
plena”, ressaltou Cristiane Zacarias, 
secretária de Igualdade e da Diversi-
dade do Sindicato. 

Participaram da mesa de abertu-
ra do evento a presidente da Cen-
tral Única dos Trabalhadores do 
Paraná (CUT-PR), Regina Cruz; o 
presidente da Fetec-CUT-PR, Elias 
Jordão; o presidente do Sindicato 
dos Bancários de Curitiba e região, 
Otávio Dias; a secretária da Mulher 
da CUT-PR, Eliana Maria dos Santos; 
e a secretária de Políticas Sociais da 
Fetec-CUT-PR, Maria de Fátima Cos-
tamilan; além da responsável pelo 
Departamento de Qualificação da 

MANHÃ DE FORMAÇÃO CONTOU 
COM A PRESENÇA DA PROFESSORA 
LUCIANA WORMS

Secretaria Municipal do Emprego de 
Curitiba e bancária, Marisa Stedille.

Mudando a história – Mulheres 
de burca ou minissaia, do Oriente 
ou do Ocidente. Freiras ou monjas 
budistas, moças da cidade grande 
ou meninas do interior. Vidas heroi-
cas, relatos surpreendentes e histó-
rias inimagináveis constroem a vida 
de mulheres do mundo. 

Luciana Worms iniciou o bate-pa-
po lembrando que, embora o incên-
dio da fábrica de operárias em greve 
de Nova Iorque tenha acontecido 
em 1857, a data só foi oficializada 
pela ONU em 1975. “Este grande 
espaço de tempo é prova de que as 
mulheres sempre estiveram atrás, 
tanto recebendo salários menores, 
como sendo as principais vítimas da 
violência. Até mesmo nas pequenas 
brincadeiras há preconceito com as 
mulheres”, afirmou a professora. 

A partir de sua própria experi-
ência de vida, Luciana contou que 

a primeira mulher que viu lutar foi 
sua mãe, ainda durante a repressão 
militar dos anos 1980. Então, a pro-
fessora elencou inúmeras mulheres 
que mudaram ou mudam o curso 
da história, começando por aquelas 
que ilustraram o cartaz do evento – 
Aung San Suu Kyi, Benazir Bhutto, 
Madre Teresa de Calcutá, Ellen John-
son Sirleaf, Malala Yousafai, Indira 
Gandhi e Eva Peron.  

Foram citadas ainda Celeste Caei-
ro, protagonista da Revolução do 
Cravos em Portugal, e as brasileiras 
Chiquinha Gonzaga, Anita Garibal-
di, Vera Sílvia Magalhães, Zuzu An-
gel, Lucia Maria de Souza, Dilma 
Rousseff, Lelia Abraão, Clementina 
de Jesus, Zilda Arns, Margarida Al-
ves, Pagu, Leila Diniz e Maria da 
Penha, entre outras. “Todas mulhe-
res que conseguiram, a seu tempo, 
dizer alguma coisa a mais e se tor-
narem pioneiras em suas causas”, 
finalizou a professora. 
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