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Assembleia elege delegados
para a Plenária da FETEC
ELEIÇÃO ACONTECE NA QUARTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO, NO ESPAÇO CULTURAL

A Federação dos Trabalhadores em
Empresas de Crédito do Estado do
Paraná (FETEC-CUT-PR) irá realizar,
no dia 03 de dezembro, sua Plenária
Ordinária do Sistema Diretivo, conforme
determina o estatuto. “Este é o momento
em que toda a direção, bem como os delegados eleitos em assembleias, poderão
participar da elaboração do Regimento e
Plano de Ação de 2012. Mais que cumprir uma obrigação estatutária, trata-se

da participação efetiva nos destinos e rotinas da Federação” explica Elias Jordão,
presidente da FETEC-CUT-PR.
Além da direção, participam da
Plenária os delegados eleitos, respeitando a proporcionalidade deliberada pela
Federação. Por isso, o Sindicato dos
Bancários de Curitiba e região convoca
todos os trabalhadores para assembleia
de eleição, na quarta-feira, 16 de novembro, a partir das 19h, no Espaço Cultural.

Assembleia
Delegados para Plenária
da FETEC-CUT-PR
Data: quarta-feira, 16 de novembro
Horário: 19h00 (primeira convocação)
19h30 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380 – Rebouças)

Assembleia discute ponto
eletrônico no Bradesco
O Sindicato dos Bancários de Curitiba e
região convoca os bancários do Bradesco
para assembleia, nesta quarta-feira, 16 de
novembro, a partir das 18h, para discutir
o Sistema Alternativo Eletrônico de Controle de Jornada. As novas regras foram
publicadas na Portaria 373 do Ministério
do Trabalho e Emprego e, entre outras
determinações, exigem que a marcação
de entrada e saída integre convenção ou

acordo coletivo. Por isso, o Sindicato necessita que os bancários autorizem a diretoria a proceder a negociação.
Em reunião com a COE/Bradesco, o banco fez uma apresentação do mecanismo de
controle de jornada. Ficou constatado que
o sistema é eficaz e permite, verificar se as
horas extras estão sendo pagas corretamente. Os trabalhadores devem avaliar a
proposta e decidir sobre o modelo.

Assembleia
Ponto eletrônico no Bradesco
Data: quarta-feira, 16 de novembro
Horário: 18h00 (primeira convocação)
18h30 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural
(Rua Piquiri, 380 – Rebouças)
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