ANO XVII - 11 de março de 2011

Processo eleitoral

Caixa Econômica Federal

Encerrado prazo de
inscrição de chapas
ELEIÇÃO ACONTECE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL, COM CHAPA ÚNICA
Conforme estabelecido pelo edital da
Comissão Eleitoral, foi encerrado nesta quintafeira, 10 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 26, 27 e 28 de abril. Uma única chapa
se inscreveu (Chapa 1), encabeçada pelo trabalhador do Bradesco e atual presidente da
entidade, Otávio Dias. Podem participar do
processo eleitoral 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 estatutária, nos dias 26, 27 e 28 de abril, os votos
serão coletados 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 preferencialmente das 08h30 às
19h30 (podendo ser prorrogado, de modo a
propiciar que todos os interessados possam
exercer o seu direito de voto). 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.

Diretoria executiva
Secretaria
Presidência
Geral
Finanças
Organização e Suporte Administrativo
Imprensa e Comunicação
Formação Sindical
Igualdade e da Diversidade
Assuntos Jurídicos Individuais e Coletivos
Saúde e Condições de Trabalho
Políticas Sindicais e Movimentos Sociais
Esportes e Lazer
Cultura
Políticas Sociais e Est. Sócio-Econômicos
Assuntos das demais categorias do Ramo
Mobilização e Organização da Base

Diretor
Otávio Dias (Bradesco)
Antonio Luiz Fermino (Caixa)
Carlos Alberto Kanak (HSBC)
Audrea Louback (HSBC)
André Castelo Branco Machado (BB)
Genésio Cardoso (Caixa)
Cristiane Paula Zacarias Piveta (HSBC)
Karla Cristine Huning (Bradesco)
Ana Maria Fideli Marques (Itaú)
Marcio Mauri Kieller Gonçalves (Itaú)
Genivaldo Aparecido Moreira (HSBC)
Ana Luiza Smolka Lima (BB)
Pablo Sergio Mereles Ruiz Diaz (BB)
Lilian de Cássia Graboski (Santander)
Junior Cesar Dias (Itaú)

Conselho fiscal
Efetivos
Ivanicio Luiz de Almeida (Itaú)
Denise Ponestke de Araújo (Caixa)
Margarete Segalla Mendes (HSBC)

Suplentes
Tânia Dalmau Leyva (BB)
Edna do Rocio Andreiu (HSBC)
Carolina Molinari Mattozo (BB)

Diretoria geral
Ademir Vidolin (Bradesco)
Alessandro Greco Garcia (BB)
Ana Paula Araújo Busato (BB)
Anselmo Vitelbe Farias (Itaú)
Armando Antonio Luiz Dibax (Itaú)
Carlos Francisco Liparotti Deflon (Caixa)
Claudemir Souza do Amaral (Santander)
Claudi Ayres Naizer (HSBC)
Clovis Alberto Martins (HSBC)
Darci Borges Saldanha (Itaú)
Davidson Luis Zanette Xavier (BB)
Débora Penteado Zamboni (Caixa)
Denívia Lima Barreto (HSBC)
Edison José dos Santos (HSBC)
Edivaldo Celso Rossetto (HSBC)
Eustáquio Moreira dos Santos (Itaú)
Gerson Laerte da Silva Vieira (BB)
Herman Felix da Silva (Caixa)

João Paulo Pierozan (Caixa)
Jorge Antonio de Lima (HSBC)
José Carlos Vieira de Jesus (HSBC)
José Carneiro Ferreira (HSBC)
Karin Tavares (Santander)
Kelson Morais Matos (Bradesco)
Nilceia Aparecida Nascimento (Bradesco)
Orlando Narloch (HSBC)
Rodrigo Pilati Pancotte (BB)
Sélio de Souza Germano (Itaú)
Sidney Sato (Itaú)
Sonia Regina Sperandio Boz (Caixa)
Tarcizo Pimentel Junior (HSBC)
Ubiratan Pedroso (HSBC)
Valdir Lau da Silva (HSBC)
Vanderleia de Paula (HSBC)
Vandira Martins de Oliveira (Itaú)

Sindicato
convoca para
assembleia
O Sindicato dos Bancários de Curitiba e
região convoca os empregados da Caixa
Econômica Federal vinculados ao plano REG/
Replan não-saldado para assembleia geral,
no dia 15 de março, no Espaço Cultural, a
partir das 18h. Durante a reunião, será apreciada a proposta de conciliação feita pela empresa, referente à ação de migração para o
Plano de Funções Gratificadas (PFG).
PFG – Implantado no dia 01 de julho de 2010
para substituir o antigo PCC, o PFG propôs
a valorização das funções, com redução na
média de 45,42% do CTVA. A empresa fez
quatro saldamentos, em que os funcionários
optaram por permanecer ou não no PCC.
“Mas os trabalhadores que ficaram no REG/
Replan não-saldado estão sendo discriminados, numa atitude autoritária e contraditória”,
critica Antonio Luiz Fermino, representante na
CEE/Caixa.
Em agosto de 2010, a empresa alterou algumas regras, mas os trabalhadores do REG/
Replan continuaram excluídos. Na rodada de
negociação, em 01 de março, novamente a
CEE/Caixa apontou as inúmeras reclamações dos trabalhadores.
Proposta – Na assembleia do dia 15 de
março, os bancários irão discutir se aceitam ou não a proposta apresentada pela
Caixa, que prevê a mobilidade dos participantes do REG/Replan não-saldado dentro
do próprio PCC. A proposta é fruto de ação
26.335/2010 movida pelo Sindicato. Em janeiro de 2011, foi indeferido em audiência
o pedido de antecipação de tutela. A Caixa
juntou documentos e os autos se encontram
com o juiz, aguardando despacho referente
à impugnação dos mesmos.

Assembleia

REG/Replan não-saldado
Data: terça-feira, 15 de março
Horário: 18h00 (primeira convocação)
18h30 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380 – Rebouças)

Restituição

Negociação específica

Comissão de Empregados
se reúne com a Caixa
APÓS COBRANÇA DO MOVIMENTO SINDICAL, CAIXA REGULARIZA SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO
É DE 11 A 15 DE ABRIL

Augusto Coelho/Fenae

A Comissão Executiva de Empregados da
Caixa Econômica Federal (CEE/Caixa), em
reunião com a empresa, realizada no dia 01
de março, definiu a implantação da Comissão
de Conciliação Voluntária (CCV), o pagamento da promoção por mérito, pendências do
Plano de Funções Gratificadas (PFG), além
da retomada do travamento do Sistema de
Ponto Eletrônico (Sipon).
Os dirigentes sindicais cobraram da Caixa
um posicionamento sobre o Sipon, destravado
desde outubro de 2010. “Os bancários não
podem concordar em burlar o próprio ponto. O
trabalhador deve evitar extrapolar o limite de
duas horas-extras diárias. Com isso, ele ajuda
a empresa a maquiar a falta de pessoal e está
prejudicando sua saúde. Nós orientamos para
que os bancários não concordem com essa
postura da Caixa”, defende Antonio Fermino,
representante do Paraná na CEE/Caixa.
A Caixa alega que o destravamento seria
devido à avaliação da promoção por mérito,
que os funcionários tinham que responder,
mesmo durante o período de férias. “Nós
exigimos o controle de jornada pelo ponto
eletrônico. Durante o período de avaliação
foi uma situação compreensível. Depois da
cobrança da CEE, a Caixa finalmente regularizou o sistema”, diz Fermino.
Promoção – A Caixa encerrou as avaliações para o processo de promoção por mérito
do PCS e se comprometeu a depositar os valores na folha de pagamento de março, com

Devolução
do imposto
sindical

Antonio Luiz Fermino, representante do Paraná na CEE/Caixa,
participou da reunião em que a empresa se comprometeu a regularizar o Sipon.

efeitos retroativos a janeiro.
PFG – A CEE cobrou sobre a distorção de
algumas funções, como a de Supervisor de
Atendimento, já que não existe padrão de
constituição entre as agências, com aumento
de atribuições sem compensação financeira.
A nomenclatura Tesoureiro também é considerada indevida por tornar o ocupante da
função mais vulnerável à ação de assaltantes.
A Caixa foi cobrada sobre a falta de critério
para a retirada de função e admitiu a necessidade de discutir o assunto. A CEE entende que
ao se submeter a avaliações e processos inter-

nos para nomeação de cargos em comissão, o
bancário não pode ser destituído sem justificativas ou por decisões unilaterais. Sobre o cargo
de Consultor de Canais, o problema é o deslocamento para função, sem a reposição de pessoal. A Comissão também exigiu que o banco
atribua função para atendentes de FGTS.
CCV – A CCV será implantada e terá como
primeiras metas discussões sobre benefícios
para os aposentados. O projeto-piloto começará
pelas bases sindicais de São Paulo, Campinas,
Brasília e Ceará, com duração de três meses.
Após esse período, será feita uma avaliação.

Participe

O Sindicato dos Bancários de Curitiba e
região é um dos únicos do país que segue a
orientação da CUT e tem por prática restituir
aos sindicalizados o valor que lhe cabe do
imposto sindical (60%).
Diante da obrigatoriedade do imposto, que
é descontado no mês de março, o Sindicato
estabeleceu o período de 11 a 15 de abril
para que os bancários sindicalizados façam
o pedido de devolução. A partir da primeira
quinzena de junho, a entidade faz o depósito
em conta corrente indicada ou o investimento na Coopcrefi. A demora na devolução se
justifica pelo fato deste prazo final depender
dos bancos, que disponibilizam a lista da
contribuição sindical com o valor do imposto
descontado de cada bancário.
O pedido de devolução deve ser realizado
no site do Sindicato (www.bancariosdecuritiba.org.br). Para os bancários sindicalizados
até dia 15 de abril, está contemplada a restituição (desde que preencham o pedido).
Atenção – Entre os dias 11 e 15 de abril,
você deve acessar www.bancariosdecuritiba.org.br, buscar o item Imposto Sindical
2011 e preencher com seus dados e a conta
corrente em que deseja que seja realizada a
devolução. Você também pode investir em
cotas da Cooperativa de Crédito (Coopcrefi).
O imposto será restituído em junho.

Caixa Econômica Federal

Eleições da Nota de
Fenae
falecimento
Todos os funcionários da ativa e aposentados da Caixa Econômica Federal associados
às Apcefs podem votar nas eleições da Fenae. A votação acontece no dia 22 de março, das 9h às 18h, com urnas nos locais de
trabalho e nas sedes das Associações. Para
votar é necessário apresentar um documento
com foto. O Sindicato dos Bancários de Curitiba e região apoia a Chapa do Movimento
(Chapa 1), que tem como diretor-presidente
o bancário paranaense Pedro Eugênio Beneduzzi Leite.

É com pesar que o Sindicato dos Bancários
de Curitiba e região informa do falecimento
de seu diretor João Batista Melo Cavalcante,
trabalhador da Caixa Econômica Federal. O
bancário faleceu na madrugada de sábado,
05 de março. João Batista trabalhava na
Agência Pinhais da Caixa e era militante de
longa data. “Com ele, vai-se uma parte da
nossa história de luta e resistência. Quem o
conhecia, ou conhecia a sua história, sabe
o quanto ele era um idealista”, homenageia
Elias Jordão, presidente da FETEC-CUT-PR.
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