ELEIÇÃO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS

PODE SER ANULADA

A ELEIÇÃO NÃO ACABOU!

Em nova audiência na Justiça do Trabalho, a Comissão Eleitoral novamente se nega em
conciliar o processo no sentido de que seja realizada uma nova eleição, transparente e limpa.
É bom frisar que A ELEIÇÃO NÃO ACABOU! A luta da Chapa 02 pelo direito da categoria
continua, e cada vez mais forte. Ainda não há nova gestão, a diretoria segue a frente do sindicato
apenas por determinação judicial para que o Sindicato dos Bancários não ﬁque parado. No mais, a
audiência foi transferida para o dia 20.09.16 em razão dos ofícios que ainda não retornaram do Banco
do Brasil, SANTANDER, CEF, BRADESCO e SAFRA.
Conforme dito acima, a audiência teve que ser transferida, eis que as aludidas instituições
ﬁnanceiras ainda não informaram ao juízo o real número de sindicalizados, sendo importante salientar
que APENAS NAS LISTAS DOS 4 BANCOS QUE JÁ RETORNARAM OS OFÍCIOS, FORAM
IDENTIFICADAS 252 INCONSISTÊNCIAS NA LISTA DECLARADA VÁLIDA PELA COMISSÃO
ELEITORAL, A QUAL FOI UTILIZADA NA VOTAÇÃO!

COMISSÃO ELEITORAL, O SINDICATO E A CHAPA 1 NÃO QUEREM O PROCESSO LIMPO
Isto apenas demonstra a desorganização da atual gestão do Sindicato, de forma que sequer foi
capaz de identiﬁcar os não sindicalizados que constavam como aptos a votar, assim como. não incluiu
na lista diversos bancários que possuíam de fato aptidão ao voto.
Ao ﬁm da audiência, a Exma. Juíza titular apresentou proposta de conciliação no sentido de que
fosse realizada nova eleição. Nesse aspecto, a Chapa 02 demonstra seu total apoio, já que um novo
certame eleitoral deve ser conduzido com mais rigor às disposições estatutárias, sem privilegiar a
Chapa 1, resguardando do direito de escolha da categoria. Porém, frente ao proposto pelo Judiciário, a
COMISSÃO ELEITORAL, O SINDICATO E A CHAPA 1 SE MANIFESTARAM VEEMENTEMENTE
CONTRÁRIOS, razão pela qual foi frustrada, mais uma vez, a proposta de conciliação.
Diante da luta da Chapa 02 pelo interesse de todos os bancários, convoca-se todos os bancários
e bancárias da base a cobrar do Sindicato novas eleições, uma pautada na transparência e na
legalidade.
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