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Restituição

Plenária da FETEC-CUT-PR

Assembleia elege
delegados

Devolução
do imposto
sindical

ESCOLHA DOS REPRESENTANTES SERÁ NO DIA 07 DE ABRIL E PLENÁRIA NO DIA 09

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO
É DE 11 A 15 DE ABRIL

O Sindicato dos Bancários de Curitiba e
região convoca todos os trabalhadores de
sua base para assembleia, no dia 07 de abril,
em que serão eleitos os delegados para a
Plenária do Sistema Diretivo da Federação
dos Trabalhadores em Empresas de Crédito
do Paraná (FETEC-CUT-PR). Serão votados
13 novos representantes, que se juntarão aos
delegados natos. A assembleia acontece a
partir das 19h, no Espaço Cultural e Esportivo
dos Bancários.
Conforme previsão estatutária, a Plenária
será realizada no dia 09 de abril, em Curitiba,
para uma análise de conjuntura e a preparação da Campanha Nacional do Bancários
2011. Participam da Plenária os dirigentes
que compõem a direção da Federação, mais
os delegados eleitos em assembleias realizadas pelos Sindicatos de todo o Paraná.
É durante esta reunião que são estabelecidas as regras para o funcionamento do Congresso Estadual da FETEC-CUT-PR , quando
será eleita a nova diretoria da Federação.
O mandato da diretoria atual se encerra em
junho de 2011.

Assembleia
Eleição de delegados para
Plenária da FETEC-CUT-PR

O Sindicato dos Bancários de Curitiba e
região segue a orientação da CUT e se sustenta apenas com as contribuições dos associados. Por isso, 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 sindicalizados façam o pedido de
devolução. A partir da primeira quinzena de
junho, a entidade faz o depósito em conta corrente 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.
A restituição está garantida somente aos
bancários sindicalizados, desde que preencham o formulário de pedido de devolução no
prazo estabelecido. Para isso, basta acessar o
site do Sindicato.

Data: quinta-feira, 07 de abril
Horário: 19h00 (primeira convocação)
19h30 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380)

Imposto Sindical
Pedido de devolução

Assembleia

HSBC: Bancários deliberam sobre CCV

Prazo para solicitar a devolução:
de 11 a 15 de abril
Devolução do desconto:
a partir da primeira quinzena de junho

ASSEMBLEIA QUE AVALIA RENOVAÇÃO DO ACORDO TAMBÉM SERÁ NO DIA 07 DE ABRIL

Como fazer:

O Sindicato dos Bancários de Curitiba e
região também convoca todos os trabalhadores do HSBC para assembleia, na quintafeira, 07 de abril, que irá avaliar e deliberar
sobre a renovação do Acordo Coletivo de
Trabalho referente à Comissão de Conciliação
Voluntária (CCV). A assembleia tem primeira
convocação marcada para as 18h30 e segunda convocação às 19h, no Espaço Cultural e
Esportivo dos Bancários.

1) Acesse www.bancariosdecuritiba.org.br

A CCV é um instrumento que tem por objetivo tentar solucionar, antes da esfera judicial,
passivos trabalhistas entre ex-empregados
e os empregadores (como horas extras e equiparação salarial, entre outros). A vantagem
da participação da Comissão é a rapidez da
solução dos direitos não pagos no contrato de
trabalho. Na hipótese de não conciliação em
algum dos itens pedidos, o bancário poderá
recorrer a Justiça do Trabalho.

Assembleia
Renovação da CCV
Data: quinta-feira, 07 de abril
Horário: 18h30 (primeira convocação)
19h00 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380)

2) Encontre o banner Imposto Sindical 2011
3) Escolha entre receber a devolução em
conta corrente ou investir na Coopcrefi
4) Preencha o formulário (todos os dados
são obrigatórios)
5) Imprima o comprovante e aguarde

Organização

Cooperativa

Comando Nacional
define campanha de 2011
CONFERÊNCIA NACIONAL SERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO, EM SÃO PAULO
Durante a primeira reunião do Comando
Nacional, realizada no dia 31 de março, em
São Paulo, os representantes do trabalhadores deram início à organização da Campanha Nacional dos Bancários 2011. Entre
as deliberações, foram agendadas as datas
das Conferências Estaduais e Nacional,
além das principais reuniões.
O Comando espera que, em 2011, a Fenaban possibilite a realização de mesas
permanentes de negociação para discussão
das especificidades dos bancos públicos e
privados. Na avalição do movimento sindical, a Campanha Nacional dos Bancários do
ano passado foi bem sucedida. Em 2010, a
categoria conquistou o maior reajuste, com
valorização dos pisos, aumento da PLR e
importantes avanços sociais, em especial a
cláusula contra o assédio moral e melhorias
na segurança bancária.

Calendário
Até 3 de julho

Encontros Estaduais dos funcionários do Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste

9 e 10 de julho

Congressos Nacionais do Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal e Banco do Nordeste

Até 24 de julho

Conferências Regionais e Estaduais dos Bancários

30 e 31 de julho

13ª Conferência Nacional dos Bancários

Até 6 de agosto

Assembleias para aprovação da Minuta de Reivindicações

9 ou 10 de agosto

Entrega da Minuta de Reivindicações à Fenaban

Assembleia
da Coopcrefi
COOPERADOS APROVAM CONTAS E
REFORMA ESTATUTÁRIA
No dia 31 de março, em assembleia geral,
os bancários participantes da Cooperativa
de Crédito Mútuo dos Trabalhadores do
Sistema Financeiro de Curitiba e região
(Coopcrefi) aprovaram as contas da entidade e a reforma estatutária em pauta. A
diretoria da entidade formalizou a prestação
de contas, com parecer do Conselho Fiscal,
e também o balanço referente ao ano de
2010. Os cooperados presentes aprovaram
por unanimidade.
Outro tema da assembleia foi a alteração
do Artigo 49 do estatuto da Coopcrefi, que
trata sobre o perfil e requisitos de um ouvidor. A mudança se deu para que o estatuto esteja adequado à Lei n˚. 3.477/2007,
normatizada pelo Banco Central. A lei estabelece que instituições financeiras e demais
instituições autorizadas pelo BC mantenham
uma ouvidoria. O estatuto da Coopcrefi foi
então adequado com um perfil de ouvidor.

Processo Eleitoral

Eleições serão de 26 a 28 de abril

O próximo passo do Processo Eleitoral
para a gestão 2011-2014 do Sindicato dos
Bancários de Curitiba e região é a legitimação
da chapa inscrita, através de votação entre os
associados da entidade, que irá ocorrer nos
dias 26, 27 e 28 de abril, conforme definição
estatutária.
A única chapa inscrita (Chapa 1) reconduz
Otávio Dias à presidência do Sindicato para o
próximo triênio. A atual gestão da diretoria se
encerra dia 21 de junho.
É importante a participação de todos
os bancários sindicalizados aptos a votar
(aqueles com mais de seis meses de sindicalização e com a mensalidade em dia 30 dias
antes da votação).
Como votar – Os votos serão coletados na
sede do Sindicato (Av. Vicente Machado, 18,
8º andar) e também por mesas coletoras fixas
e itinerantes nos locais de trabalho. As urnas
fixas serão instaladas nos Centros Administrativos dos bancos HSBC, Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal. As urnas itinerantes serão levadas em todas as agências em
que houver bancário sindicalizado apto a votar. O controle será feito pelos mesários, que

terão uma lista com o nome dos eleitores.
Estatuto – A lisura e transparência do pleito
estão garantidas pelo Estatuto do Sindicato e
a eleição terá a presença de mesários e fiscais, tanto na coleta quanto na apuração dos
votos. O Processo Eleitoral foi conduzido por
uma comissão eleita em assembleia, que
definiu por editais os prazos de inscrição de
chapas e demais datas.
Estrutura – A Diretoria Executiva do Sindicato é composta por 15 trabalhadores
bancários responsáveis pela representação
e defesa de interesses da entidade. O Conselho Fiscal é formado por três efetivos e três
suplentes, que fiscalizam as ações.
A Diretoria Geral possui 35 dirigentes, entre liberados e não liberados. Eles são os
responsáveis por departamentos internos,
com participações nas mesas temáticas de
segurança bancária, saúde e condições de
trabalho, igualdade e diversidade. São esses
dirigentes, ainda, que encaminham demandas de aposentados, comissões de empresa,
relações com fundos de pensão, terceirizados, entre outros, de acordo com deliberações estatutárias.

SEEB Curitiba

DIRETORIA EXECUTIVA, DIRETORIA GERAL E CONSELHO FISCAL SERÃO LEGITIMADOS POR BANCÁRIOS SINDICALIZADOS

Chapa 1, única inscrita no Processo Eleitoral 2011 do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região,
reconduz o trabalhador do Bradesco Otávio Dias à presidência da entidade.
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