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Campanha Nacional dos Bancários 2011

Bancos públicos

Encontro Regional será
no dia 11 de junho
O Sindicato dos Bancários de Curitiba e
região convoca sua base para o Encontro Regional dos Bancários, que acontece no sábado, 11 de junho. O evento reunirá interessados em participar da Campanha Nacional
do Bancários 2011 e serve como preparação
para as Conferências Estadual e Nacional.
Durante o Encontro Regional, serão divulgados os resultados da consulta realizada
com os bancários, no mês de maio, sobre as
principais demandas da categoria. “Vamos
discutir as prioridades apontadas pelos trabalhadores, que irão guiar as negociações da
campanha salarial deste ano”, aponta o presidente do Sindicato, Otávio Dias.
Os quatro eixos da Campanha Nacional dos
Bancários 2011 são: 1) Emprego e remuneração; 2) Saúde do trabalhador e condições de
trabalho; 3) Segurança bancária; e 4) Sistema
Financeiro Nacional. “Temos de pensar unidos em nossas reivindicações, para termos
uma campanha ainda mais vitoriosa que em
2010”, completa Otávio Dias.

SEEB Curitiba

PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS BANCÁRIOS É FUNDAMNETAL PARA BOM ANDAMENTO DA CAMPANHA SALARIAL

Calendário

Encontro
Regional
dos Bancários

Data: sábado, 11 de junho
Horário: das 9h às 17h
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380 – Rebouças)

FETEC-CUT-PR

Congresso define nova diretoria
REPRESENTANTES PERMANECERÃO À FRENTE DA FEDERAÇÃO NO TRIÊNIO 2011-2014
Acontece nos dias 04 e 05 de junho o
IX Congresso Estadual da Federação dos
Trabalhadores em Empresas de Crédito do
Estado do Paraná (FETEC-CUT-PR), em
Curitiba. Os bancários já elegeram, em assembleia realizada no dia 12 de maio, os
delegados que irão participar do encontro.
Participam também os delegados natos,
membros da Diretoria Executiva da Federação, CUT ou Contraf-CUT.
Durante o IX Congresso, serão eleitos
os novos representantes que irão compor

a Direção Estadual, a Diretoria Executiva
e o Conselho Fiscal no triênio 2011-2014.
Só podem se candidatar os delegados participantes do Congresso. Será feito o balanço da gestão vigente, que se encerra em
junho deste ano, junto com a prestação de
contas relativas ao mandato. Além disso,
serão definidas as estratégias de atuação
da FETEC-CUT-PR para os próximos três
anos, sistematizando as principais demandas do sistema financeiro e traçando um
plano de lutas.

Calendário

IX Congresso
Estadual da
FETEC-CUT-PR
Data: 04 e 05 de junho
Horário: a partir das 9h
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380 – Rebouças)

Encontro
Estadual
BB e Caixa
BANCÁRIOS IRÃO SE REUNIR NO DIA 18
DE JUNHO, EM CURITIBA
O Encontro Estadual do Banco do Brasil
e da Caixa Econômica Federal, organizado
pela FETEC-CUT-PR, será realizado no dia
18 de junho, no Hotel Del Rey, em Curitiba.
O evento é preparatório para o XX Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do
Brasil e para o 27o Congresso Nacional dos
Empregados da Caixa (Conecef), ambos a
serem realizados nos dias 09 e 10 de julho,
em São Paulo.
Inscrições – As inscrições para o Encontro Estadual do BB e da Caixa podem ser
feitas na Secretaria Geral do Sindicato dos
Bancários de Curitiba e região até o dia 14
de junho. A divulgação do evento estará disponível em breve no site www.bancariosdecuritiba.org.br.

Calendário

Encontro Estadual
BB e Caixa
Data: sábado, 18 de junho
Local: Auditório do Hotel Del Rey
(Des. Ermelino Leão, 18)
Prazo para inscrição: 14 de junho
Mais informações: (41) 3015-0523
Temas discutidos pelos
representantes da Caixa:
- Organização do movimento
- Saúde e condições de trabalho
- Funcef e aposentados
- Segurança bancária
- Jornada e isonomia
Temas discutidos pelos
representantes do BB:
- Remuneração e jornada
- Saúde
- Previdência
- Banco Público

Nova diretoria

Ações judiciais
Caixa Econômica Federal

CTVA: integração
de valores

Seguir conquistando:
Participe da posse dia 17
CERIMÔNIAS DE POSSE DA DIRETORIA DO SINDICATO E DA FETEC-CUT-PR
SERÃO REALIZADAS NO ESPAÇO CULTURAL. CONFIRME SUA PRESENÇA ATÉ 13 DE JUNHO
O Sindicato dos Bancários de Curitiba e
região e a Federação dos Trabalhadores
em Empresas de Crédito do Estado do
Paraná (FETEC-CUT-PR) convidam todos os
bancários para participar das solenidades de
posse, que serão realizadas no dia 17 de junho, a partir das 19 horas, no Espaço Cultural. Interessados devem confirmar presença
até o dia 13 de junho, com Aurora, pelo telefone (41) 3015-0523 ou e-mail aurora@bancariosdecuritiba.org.br.

A recondução da diretoria do Sindicato, sob
a presidência do bancário do Bradesco Otávio
Dias, foi legitimada por 97% dos associados à
entidade. A Chapa 1 – Seguir Conquistando
traz grande renovação da Diretoria Executiva,
com o aumento do número de mulheres comandando as Secretarias do Sindicato.
A nova composição da diretoria da FETEC
será definida no Congresso da Federação,
que será realizado nos dias 04 e 05 de junho,
em Curitiba.

Evento

Posse do SEEB Curitiba
e da FETEC-CUT-PR
Data: sexta-feira, 17 de junho
Horário: a partir das 19h
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380 – Rebouças)

Caixa Econômica Federal

Sindicato ganha ação
do auxílio-alimentação
DECISÃO VALE PARA BANCÁRIOS SINDICALIZADOS ADMITIDOS ATÉ ABRIL DE 1991
O Sindicato dos Bancários de Curitiba e
região obteve mais uma conquista para os
funcionários da Caixa Econômica, que foram
admitidos até abril de 1991 e eram associados
à entidade. A 5ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 9ª Região (TRT-9), com jurisdição
no Paraná, deu provimento ao recurso do Sindicato e condenou a Caixa a pagar os reflexos
da integração do auxílio-alimentação ao salário.
De acordo com o advogado do Sindicato,

Nasser Ahmad Allan, os benefícios econômicos da ação judicial são significativos. “A repercussão inclui valores pagos mensalmente
a título de auxílio-alimentação em outras parcelas que tenham no salário sua base de cálculo, como férias, 13º salário, horas-extras,
adicional noturno, licença-prêmio e FGTS,
entre outros”, comemora.
Prescrição – As diferenças foram deferidas para os cinco anos antecedentes ao

ajuizamento da ação, do dia 22 de agosto de
2003 em diante. Foram deferidos reflexos em
parcelas futuras, contemplando verbas pagas
posteriores à ação, até que as diferenças sejam incorporadas em folha de pagamento.
Recurso – Com a publicação da decisão,
inicia-se a contagem do prazo para interposição de recursos, sendo de cinco a oito
dias. A Caixa deve recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília.

Em assembleia realizada no dia 13 de
maio, os bancários da Caixa Econômica
Federal deliberaram pela ação judicial trabalhista, por substituição processual, para
que sejam integrados valores do Complemento Temporário Variável de Ajuste de
Mercado (CTVA) na complementação da
aposentadoria.
Serão duas ações: uma que irá incluir
bancários que saldaram o REG/Replan em
2006 e não tiveram o CTVA incorporado ao
saldamento; e outra direcionada a quem possui REG/Replan não-saldado e está em vias
de se aposentar. As duas ações judiciais irão
contemplar todos os bancários da Caixa, da
base do Sindicato dos Bancários de Curitiba
e região, que forem sindicalizados. Demais
interessados podem se sindicalizar até o dia
15 de julho para participar da ação.
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.
Como a prescrição é em 31 de agosto, o
prazo final para sindicalização será 15 de
julho”, explica.

Banco do Brasil

CABB: desvio de
função
No I Encontro de Funcionários da Central
de Atendimento Banco do Brasil (CABB), realizado dia 16 de abril, foi deliberado que o
Sindicato dos Bancários de Curitiba e região
irá mover ação judicial de desvio de função
e distinção salarial entre os Atendentes A
e B. Durante o encontro, foram debatidos
diversos problemas que acometem os trabalhadores da CABB, entre eles, a distinção
injustificada nos salários dos Atendentes A e
B. Na prática, ambos os cargos realizam as
mesmas atividades. Tal fato caracteriza desvio de função para todos aqueles que estão
ou já estiveram na função de Atendente B
(ou Atendente Pleno) desde julho de 2006.
Os interessados em participar da ação
devem se inscrever, utilizando o formulário disponível no site www.bancariosdecuritiba.org.br. Basta preencher, assinar e
entregar no Sindicato ou para os dirigentes
sindicais. Quem ainda não é sindicalizado
pode se associar à entidade para participar
da ação. O prazo para encaminhar o formulário é 29 de julho.
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