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Plano de Ação Sindical
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Todos os anos, bancários se reúnem em dezembro para discutir os rumos da
ação sindical. Participam da Conferência Anual do Plano de Ação Sindical a
direção do Sindicato e os delegados eleitos em assembleia da categoria.

Tempo de planejar
REPRESENTANTES DOS
BANCÁRIOS DE CURITIBA E
REGIÃO AVALIAM AÇÕES DO ANO
DE 2013 E PLANEJAM O FUTURO
DO SINDICATO
O fim do ano se aproxima e, com
ele, é chegada a hora de avaliar as
ações sindicais de 2013 e iniciar o
planejamento dos próximos passos
da luta da categoria. Assim, conforme
previsto no Estatuto, o Sindicato dos
Bancários de Curitiba e região realiza,
no dia 19 de dezembro, a Conferência Anual do Plano de Ação Sindical.
O encontro tem como objetivo fazer
uma análise da conjuntura política,
socioeconômica e da atual situação
da categoria bancária, apontando as
possibilidades e perspectivas de enfrentamento nos próximos períodos.
Além disso, os representantes dos
trabalhadores definirão as diretrizes
gerais a serem seguidas pelo Sindicato em 2014. A Conferência acontece a partir das 20h00, no Espaço
Cultural e Esportivo.
Participam do encontro, com direito a voz e voto, os membros da

direção do Sindicato (delegados natos) e bancários de base eleitos em
assembleia, como representantes do
ramo de atividade. “É importante
que não só a direção participe, mas,
principalmente, os bancários de base.
Apesar do ano estar se encerrando,
ainda temos pela frente a continuidade das negociações específicas de
bancos públicos e privados”, afirma
Otávio Dias, presidente do Sindicato.
“É fundamental que façamos uma
análise de toda a campanha salarial de
2013 para, assim, podermos planejar
o próximo ano”, completa.

Assembleia elege representantes
Segundo o Estatuto do Sindicato
dos Bancários de Curitiba e região, a
Conferência Anual do Plano de Ação
Sindical deve ser realizada anualmente no terceiro trimestre. Os participantes, com direito a voz e voto,
devem ser eleitos em assembleia geral
na mesma proporção dos delegados natos (direção do Sindicato). Os
delegados têm direito ainda de apre-

sentar textos e moções sobre os temas
aprovados no Regimento Interno.
Sendo assim, o Sindicato convoca
toda sua base para assembleia geral,
no dia 19 de dezembro, a partir das
18h00, que irá eleger os delegados,
representantes dos trabalhadores, para
a Conferência Anual do Plano de Ação
Sindical referente a 2014. A assembleia
será no Espaço Cultural e Esportivo.

Assembleia

Eleição de delegados para a
Conferência Anual do Plano
de Ação Sindical
Data: quinta-feira, 19 de dezembro
Horário: 18h00 [primeira convocação]
18h30 [segunda convocação]
Local: Espaço Cultural e Esportivo
(Rua Piquiri, 380 • Rebouças)
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Conselho de Administração da Caixa

Itaú

Bancários elegem
Chapa 130

Sindicato
convoca para
assembleia

SEEB Curitiba

REUNIÃO ACONTECE DIA 19,
A PARTIR DAS 17H30, PARA
DELIBERAR SOBRE O PONTO
ELETRÔNICO

FERNANDO NEIVA E MARIA
RITA SERRANO SÃO OS NOVOS
REPRESENTANTES DOS
FUNCIONÁRIOS NO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA
Com 13.706 votos, a Chapa 130
venceu o segundo turno das eleições
para representante dos empregados
no Conselho de Administração (CA)
da Caixa Econômica Federal. A votação representa 55,85% dos votos
válidos, contra 44,15% (10.834 votos) obtido pela Chapa 56. Houve
ainda 380 votos em branco e 907

nulos. “Esta é uma vitória muito
importante para os funcionários da
Caixa, primeiro, por conquistarmos
a vaga de representação e, além disso, por termos elegido representantes verdadeiramente comprometidos com a luta”, destaca Genésio
Cardoso, dirigente sindical.
Apoiada pelo Sindicato dos Bancários de Curitiba e região, a Chapa 130 é integrada por Fernando
Neiva (titular) e Maria Rita Serrano
(suplente), ambos qualificados para
defender os direitos dos funcionários da Caixa junto à mais alta ins-

Banco do Brasil

tância da empresa. Neiva é economista, ingressou na Caixa em 1989
e integrou as diretorias do Sindicato
dos Bancários de BH e Região a partir de 1996, tendo sido presidente
entre 1999 e 2008. Atualmente, é
diretor do Departamento Jurídico
da entidade. Rita é mestre em Administração, História e Estudos Sociais.
É empregada da Caixa desde 1989,
já tendo sido presidente do Sindicato dos Bancários do ABC entre 2006
e 2012. Atualmente, é diretora do
Sindicato e da Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC.

O Sindicato dos Bancários de
Curitiba e região convoca todos os
funcionários do Itaú Unibanco, associados ou não, para assembleia na
quinta-feira, 19 de dezembro, a partir das 17h30, no Espaço Cultural e
Esportivo. Na ocasião, estará na pauta da assembleia a autorização para
a entidade proceder a renovação do
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
sobre o sistema alternativo de controle de jornada (ponto eletrônico),
com vigência de um ano. Participe!
Assembleia
Itaú Unibanco:
Controle de jornada
Data: quinta-feira, 19 de dezembro
Horário: 17h30 (primeira convocação)
18h00 (segunda convocação)
Local: Espaço Cultural e Esportivo
(Rua Piquiri, 380 • Rebouças)

Férias

Plano de Funções
começa a desmoronar

Piscinas da Sede Campestre
já estão abertas

TRT-PR CONDENOU O BB A PAGAR
HORAS EXTRAS PARA ANALISTAS
ECONÔMICOS FINANCEIROS, QUE
DEVEM FAZER 6 HORAS

Desde o dia 14 de dezembro, os
associados ao Sindicato contam com
mais uma opção de lazer. As piscinas
da Sede Campestre estão abertas aos
sábados e domingos, das 09h30 às
18h30. A temporada de verão segue
até 30 de março de 2014 e a Sede
Campestre fica em Piraquara, na Rua
Rotterdam, 1224.
Exame médico – Para frequentar as
piscinas, é necessário exame médico

Recentemente, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná
(TRT-PR) julgou uma das ações ajuizadas pelo Sindicato dos Bancários de
Curitiba e região contra o Banco do
Brasil, na qual era questionada a validade de regras do Plano de Funções
Gratificadas e de Confiança, implantado unilateralmente pelo banco em
janeiro de 2013. O TRT-PR condenou
o banco ao pagamento das horas extras (7ª e 8ª horas) dos empregados
que ocupam ou ocuparam a função
de Analista Econômico Financeiro.

Foi reconhecido, ainda, que os trabalhadores desta função devem ser
submetidos à jornada de 6 horas por
dia, sem redução de salário. Assim,
o BB foi condenado ao pagamento
das diferenças salariais decorrentes
da diminuição prevista no Plano de
Funções para aqueles que migraram
para a jornada de 6 horas.
“Podemos considerar uma grande vitória do Sindicato e dos trabalhadores do BB diante deste Plano
de Funções que só trouxe perdas ao
funcionalismo. Vamos continuar lutando judicialmente por mais vitórias”, afirma André Machado, diretor
do Sindicato. O Banco do Brasil ainda
pode recorrer ao Tribunal Superior
do Trabalho.

– feito aos sábados e domingos, das
09h às 13h. Para sócios e dependentes diretos (cônjuge e filhos), não será
cobrada taxa, basta levar o documento
de identidade e uma foto 3x4.
Convidados – Cada sócio titular pode levar até dois convidados
(adultos ou crianças) por dia. Crianças menores de 7 anos são isentas
e maiores pagam diária de R$ 20
(exame incluso).

Piscinas
abertas
aos sábados
e domingos
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