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elege
delegados
CONGRESSO SERÁ REALIZADO
NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO

Chapa “Seguir conquistando”
é eleita com 97%

BANCÁRIOS MANIFESTARAM SEU APOIO À CHAPA 1 INDO ÀS URNAS E LEGITIMANDO O TRABALHO DESENVOLVIDO
Entre os dias 26 e 28 de abril, os bancários
sindicalizados da base de Curitiba e região
participaram da eleição da nova diretoria que
assume o Sindicato dos Bancários de Curitiba
e região a partir de 22 de junho. A Chapa 1
– Seguir conquistando, única concorrente ao
pleito, foi eleita com 97% dos votos válidos.
Dos 7.184 bancários aptos a votar, 5.457
compareceram às urnas (76%), e dos 5.424
votos válidos (33 nulos), 5.295 foram para a
chapa vencedora.
Após a divulgação do resultado do processo eleitoral, o atual presidente da entidade,

Otávio Dias, que foi reconduzido ao cargo,
agradeceu o grande volume de participação
nas eleições e apontou os principais desafios
para os próximos três anos. “Primeiramente,
gostaria de parabenizar todos os bancários
pela consciência da importância de participar do processo eleitoral. As demais categorias têm dificuldades em atingir quorum em
eleições com chapa única”, comenta o presidente. “Essa aprovação de 97% traz a legitimidade da recondução da diretoria do Sindicato, mas traz também a responsabilidade
de levar adiante as demandas da categoria”,

afirma Otávio Dias.
Desafios – O presidente também reafirma
o compromisso da entidade em se mobilizar
para os desafios da categoria em 2011, incluindo as demandas nacionais, como os debates pelas reformas da previdência, política
e tributária. “Esse também será um ano decisivo para pressionarmos pela regulamentação do Sistema Financeiro Nacional, que está
causando muitos reflexos nas condições de
trabalho dos bancários, como o abuso dos
bancos quanto às metas e o aumento das terceirizações no setor”, critica Otávio Dias.

O Sindicato dos Bancários de Curitiba
e região convoca os trabalhadores de sua
base para assembleia em que serão eleitos
os delegados que representarão a entidade
durante o IX Congresso Estadual da FETECCUT-PR. A assembleia acontece no dia 12
de maio, no Espaço Cultural e Esportivo. A
primeira convocação é às 19h.
Evento – O Congresso será realizado nos
dias 04 e 05 de junho, no Espaço Cultural e
Esportivo, em Curitiba. Participam do encontro
delegados de diversas entidades associadas
à FETEC-CUT-PR. Para ser eleito na assembleia, o trabalhador bancário precisa ter, no
mínimo, seis meses de filiação ao Sindicato.
Na ocasião, será escolhida a nova diretoria
da Federação (o mandato da diretoria atual
se encerra em junho de 2011). Além disso, é
também durante o Congresso que os trabalhadores deliberam sobre questões de interesse da categoria, as principais reivindicações
e definem, assim, um plano de lutas.

Assembleia

Eleição de delegados

Assembleia

Sindicato faz prestação de contas
EM ASSEMBLEIA, BANCÁRIOS IRÃO APRECIAR BALANÇO REFERENTE AO ANO DE 2010
O Sindicato dos Bancários de Curitiba e
região convoca todos seus associados para
participar da assembleia de prestação de contas anual da entidade, referente ao exercício
do ano de 2010. A apreciação e deliberação
sobre o Balanço Financeiro e Patrimonial da
entidade ocorre no Espaço Cultural, na próxima quinta-feira, 12 de maio, a partir das 18h30.
A diretoria do Sindicato ressalta a importância da presença de todos os trabalhadores,

indispensável para assegurar a seriedade,
transparência, pluralidade e ética nas decisões, valores fundamentais para a entidade.
“Para o Sindicato, a manutenção do projeto
cutista de transparência na utilização dos recursos da entidade e também na prestação de
contas é fundamental”, ressalta o presidente
Otávio Dias. “Assim como a participação de
toda a categoria inclusive na prestação de
contas”, completa.

Data: quinta-feira, 12 de maio
Horário: 19h00 (primeira convocação)
19h30 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380 – Rebouças)

Assembleia

Evento

Prestação de Contas

IX Congresso Estadual da
FETEC-CUT-PR

Data: quinta-feira, 12 de maio
Horário: 18h30 (primeira convocação)
19h00 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380 – Rebouças)

Data: 04 e 05 de junho
Horário: a partir das 9h
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380 – Rebouças)

Caixa

Curtas

CTVA: Sindicato
convoca para assembleia
AÇÃO É DIRECIONADA PARA QUEM NÃO INCORPOROU CTVA NO SALDAMENTO DO REG/REPLAN
OU PARA QUEM CONTINUA NO PLANO, ESTÁ SE APOSENTANDO E MANIFESTAR INTERESSE
O Sindicato dos Bancários de Curitiba
e região convoca os bancários da Caixa
Econômica Federal para assembleia na
próxima sexta-feira, 13 de maio, a partir das
18h. Em pauta, a deliberação sobre a ação
trabalhista para os funcionários comissionados que aderiram ao saldamento do REG/
Replan em 2006 e não tiveram o Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) incorporado ao saldamento. A
ação também irá incluir os trabalhadores
que possuem o REG/Replan não-saldado e
que estão em vias de se aposentar.
Entenda – Os interessados irão deliberar
em assembleia sobre autorizar ou não o
Sindicato entrar com uma ação judicial para
incorporação desses valores. Podem aderir
à ação judicial bancários sindicalizados que
recebem comissionamento atualmente e
que estão no REG/Replan não-saldado, e
também bancários que eram comissionados
em 2006 e saldaram o REG/Replan.
De acordo com Antonio Luiz Fermino,
representante do Paraná na Comissão de

Empregados da Caixa, o processo será protocolado para que não seja perdido o prazo
de prescrição. “Os funcionários que se encaixam entre os beneficiários da ação não
tiveram incorporados o valor do CTVA. A
prescrição é 01 de julho, que é a data que
começou o saldamento em 2006, mas o Sindicato irá entrar com a ação imediatamente”,
explica o dirigente.
CTVA – O TST já sentenciou em ações
judiciais considerando o CTVA, pago pela
Caixa aos comissionados, remuneração de
natureza salarial, para todos os efeitos legais. A ação poderá complementar o valor da
aposentadoria em caso de ganho de causa.
Como aderir – Se aprovado em assembleia, basta ser sindicalizado e mandar um
e-mail para juridico@bancariosdecuritiba.
org.br manifestando a vontade de aderir à
ação judicial.
É imprescindível que o bancário manifeste
interesse via e-mail (ele também deve se
sindicalizar para participar da ação). O prazo
para envio é 30 de maio.

Campanha Nacional 2011

Responda
à pesquisa
Durante os próximos meses, trabalhadores
de todo o país estarão mobilizados na organização da Campanha Nacional dos Bancários 2011. Enquanto a Contraf-CUT, as federações e sindicatos organizam os encontros
e conferências que prepararão a minuta de
reivindicações, os bancários da base estarão
respondendo a consulta que aponta as prioridades da categoria. A pesquisa, que segue
encartada nesta edição, deve ser respondida
até o dia 20 de maio e entregue aos representantes do Sindicato. Acompanhe todas as notícias no site www.bancariosdecuritiba.org.br.

BB e Caixa

Assembleia
Ação de integração do CTVA
Data: sexta-feira, 13 de maio
Horário: 18h00 (primeira convocação)
18h30 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380 – Rebouças)

Eleições para
delegados sindicais
Estão abertas, até 20 de maio, as inscrições para bancários do Banco do Brasil
e da Caixa Econômica Federal interessados em se tornar delegados sindicais. As
eleições acontecem entre os dias 01 e 09 de
junho. É função do delegado sindical estabelecer o diálogo entre os bancários de sua
dependência e o Sindicato, trazendo para a
entidade as principais reivindicações da categoria. Para se candidatar, o bancário precisa ser sindicalizado, preencher a ficha de
inscrição (disponível em www.bancariosdecuritiba.org.br), assiná-la e entregá-la pessoalmente na Secretaria Geral do Sindicato
(Rua Vicente Machado, 18, 8º andar).

Primeiro trimestre

Lucros dos bancos
só aumentam

Humor

Três grandes bancos divulgaram nas
últimas semanas o balanço referente ao
primeiro trimestre de 2011. Itaú Unibanco (R$3,53 bi), Santander (R$2,071 bi)
e Bradesco (R$2,708 bi) apresentaram
crescimentos significativos. No entanto, a
lucratividade não tem sido acompanhada
pela valorização dos bancários, principais
responsáveis pelos bons resultados. Cotidianamente, o Sindicato recebe denúncias
de assédio moral e organizacional, com
bancários cada vez mais pressionados a
cumprir metas exorbitantes. “O que precisamos é exigir que a lucratividade seja
acompanhada de melhoras na segurança,
diminuição da rotatividade de emprego e
investimentos nos cuidados à saúde do
trabalhador”, comenta Otávio Dias.
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