
Fevereiro/2013 - Ano 1 - Nº1

Informativo Trimestral

Sindicato dos Empregados em Cooperativas
de Crédito do Estado de Santa Catarina SINDICAL - Blumenau - SC

HISTÓRIA DA FUNDAÇÃO DO SINDICATO

Sede SINDEMCOOCRED

Rua  Bahia,1970  -  Bairro Salto
Cep 89.031-001  -  Blumenau/SC 
Fone 47 3378-6957

Comissão Pro Fundação do Sindicato

Da direita para esquerda: Bruno Reinert, Alan Roberto Ruediger, Cláudio André Hainen, Arlei Davi 
Calegari,José Bittencourt, Robson Zaniz, Paulo Cezar Dorigon, Regina Maria Hubbe Pacheco Pessetti, 
Fábio Antonio de Borba, Janeide Pereira da Cruz Hank e Paulo Junqueira da Silva.

Em 29 de maio de 2010, é fundado em Blumenau, o Sindicato dos 
Trabalhadores em Cooperativas de Crédito do Estado de Santa 
Catarina. Até esta data, não existia um representante legal da nossa 
categoria para representar-nos junto ao sindicato patronal, o qual 
ditava as regras como lhe convinha. Percebendo a necessidade de ter 
um representante legal (Entidade Jurídica)  para  defender os direitos 
sociais e financeiros da categoria perante o Sindicato Patronal, os 
trabalhadores uniram-se para fundar o Sindicato dos Trabalhadores 
em Cooperativas de Crédito do Estado de Santa Catarina, 
SINDEMCOOCRED-SC, o qual é filiado à FENATRACOOP - Federação 
Nacional dos Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas no Brasil, a 
qual tem auxiliado fortemente o Sindicato nas negociações das 
convenções trabalhistas, bem como na busca de sua Carta Sindical 
(Registro junto ao Ministério do Trabalho). Assim foi criada uma trabalhadores em cooperativas de crédito do estado.  Atualmente, o 
comissão pro fundação do sindicato, com a participação de Sindicato já conta com mais de 750 trabalhadores sindicalizados, 
colaboradores de diversas cooperativas do estado e foi apresentada buscando cada vez mais o apoio dos trabalhadores em cooperativas  
uma chapa a qual foi eleita. Também deu-se início aos trabalhos da de crédito, na busca do nosso reconhecimento como categoria 
leitura do Edital de Convocação, com apresentação e  aprovação do laboral. Um sindicato só é forte com a participação de seus 
estatuto. Na data da Assembleia, estiveram presentes centenas de sindicalizados .   

 

PALAVRA DO PRESIDENTE
Ainda não descobrimos um sistema de produção e desses TRABALHADORES. Parece lógico e fácil, mas, não é bem assim. 
d i s t r i b u i çã o  d e  r i q u e z a s  m e l h o r  d o  q u e  o  Muitos relutam em reconhecer o SINDEMCOOCRED, até o MTE  
Cooperativismo. (Ministério do Trabalho e Emprego) não nos reconhece. Não 
Com o passar dos anos o Cooperativismo de Crédito, em pertencemos a categoria dos Comerciários, Industriários, Bancários. 
especial, conquistou o respeito e a confiança do povo Que categoria é a nossa?... Mais de 15 categorias reivindicam nossa 

brasileiro. O reconhecimento do sistema foi tão grande que até paternidade. Na verdade, não queremos pertencer a nenhuma dessas 
mundialmente a ONU (Organização das Nações Unidas) dedicou o ano categorias porque elas não obedecem sequer a um dos sete princípios 
de 2012 como o “ANO INTERNACIONAL DO COOPERATIVISMO”, do Cooperativismo. Ajude-nos a ter a nossa categoria e ter o nosso 
demonstrando os esforços recentes da comunidade internacional, da Sindicato!  Conquistar os nossos valores e mostrar a nossa importância 
sociedade civil, dos governos em traçar novos rumos e paradigmas para perante a sociedade. Entre de sócio no nosso Sindicato, o 
o desenvolvimento. SINDEMCOOCRED e venha trazer novas ideias, para conquistar-mos 

No Brasil, comemoramos no dia 28 de dezembro o Dia Nacional nosso espaço. 
das Cooperativas de Crédito. Quanta badalação!  Esqueceram apenas Vamos escrever essa história JUNTOS!!! Nossas conquistas 
do principal, daqueles que fazem essa roda gigante andar, os sociais e econômicas devem ser permanentes e constantes.
trabalhadores em Cooperativas de Crédito. Ficaram mais de 40 anos 
sem obedecer nenhuma convenção em todo o Brasil, relegando ao 
abandono sindical todos esses funcionários. Fundamos nosso 
Sindicato, o SINDEMCOOCRED, para cuidar diretamente dos interesses 

Chegada dos trabalhadores ao local da Assembleia

Abraços
Paulo Junqueira da Silva
Presidente do SINDEMCOOCRED

Carta aos Trabalhadores em Cooperativas de Crédito de SC



O Sindicato só existe com a participação de todos os trabalhadores. 
Atualmente conta com 750 trabalhadores já sindicalizados. Se você 
ainda não é filiado, acesse nosso site www.sindemcoocred.com.br 
e  preencha  sua  proposta  de filiação. Um Sindicato forte se faz com a 
participação e a conscientização de todos! Ajude-nos a construir a 
nova CCT  2013/2014.

BENEFÍCIOS
-   Assistência jurídica trabalhista 
-   Assistência nas homologações de rescisões de contrato
-   Celebração de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho
-   Estamos firmando convênios com prestadores de serviços e 
    comércio local para descontos.                                                                            

MISSÃO - Assegurar seus direitos nas conquistas sociais e 
financeiras para a categoria dos trabalhadores em 
Cooperativas de Crédito, baseado nos princípios do 
cooperativismo, objetivando a divulgação e o 
fortalecimento  do  sistema  cooperativista.

VISÃO - Ser reconhecido como Sindicato, representante 
legal da categoria dos trabalhadores em Cooperativas de 
Crédito no Estado de Santa Catarina, baseado nos 
pr incípios do cooperativismo,  objet ivando o 
fortalecimento  da  categoria.

VALORES
Ética, Justiça, Transparência, Solidariedade, Honestidade, 
Equidade  e  Responsabilidade  Social. 

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO
2013/2014

NOSSA MISSÃO,VISÃO E VALORES

DIRETORIA EXECUTIVADO SINDEMCOOCRED   -   Presidente: Paulo Junqueira   |   Vice-Presidente: José Bittencourt   |   Financeiro: Alan Roberto Ruediger    |   Administrativo: Robson Zaniz 
EXPEDIENTE: Este Informativo é uma publicação do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Crédito do Estado de Santa Catarina - SINDEMCOOCRED - Fone 47 3378-6957

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE

ITENS
Data Base 1ª Julho 1ª Julho 1ª Julho
Mínimo da Categoria R$ 560,00 R$ 730,00 R$ 925,00
Reajuste Salarial 5,76% 7,50% 6,30%
Quebra de Caixa
Vale Refeição e Alimentação R$ 12,00 R$ 15,00 R$ 22,00
Auxílio Educação

CCT 2010/2011 CCT 2011/2012 CCT 2012/2013

R$ 130,00 R$ 200,00

R$ 150,00 R$ 200,00

Tabela com as principais conquistas da CATEGORIA dos 
Trabalhadores, após a fundação do Sindicato em 29/05/2010.

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
Um dos momentos mais importantes na vida de uma Entidade Sindical, é quando se empreende a 
Convenção Coletiva de Trabalho, Campanha Salarial, para instituir ou renovar as condições de 
trabalho e de salário de toda a categoria. O meio sindical denomina Campanha Salarial, por se tratar de 
um processo longo e que tem as fases de negociação direta, a fase administrativa e a fase judicial. 
Tudo começa com uma Assembleia Geral, conforme determina o art. 612 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. Mas não se trata de uma simples assembleia geral: é uma Assembleia Geral especialmente 
convocada para esse fim, ou seja, a categoria representada deve autorizar o Sindicato a propor a 
renovação das condições de trabalho, as conquistas sociais e o aumento dos salários.

1°  Reajuste do INPC + 5% de ganho real, para: Piso Salarial, Quebra de Caixa, 
Correção Salarial, Tickets  Alimentação e Auxílio Creche.

2°  Tickets Refeição de R$ 22,00 para R$ 25,00 ao dia, mais Tickets Alimentação no 
valor de R$ 360,00 mês.

PROPOSTA DA CCT 2013/2014
Principais reivindicações para a CCT 2013/2014:

Auxílio Creche
Vale Transporte 6% 5% 5%

R$ 150,00 R$ 200,00

AGENDE-SE, RESERVE ESTA DATA! 
Dia: 20/04/2013  -  Às 9h30 primeira chamada  -  Local: LIRA CIRCOLO ITALIANO
Rua Benjamin Constant, 2.469 - Bairro Vila Nova  - CEP 89.035-100 - BLUMENAU - SC

Um sindicato só existe se tivermos a participação efetiva dos conforme tabela abaixo. A cada nova negociação, alcançamos 
trabalhadores. Ao iniciarmos as negociações SALARIAIS, os avanços significativos. Participe, das ASSEMBLEIAS, venha nos 
representantes do PATRONAL, medem a nossa força pelo número ajudar, traga novas ideias, pois uma andorinha só não faz verão. 
de trabalhadores que comparece nas Assembleias. Na primeira UNIDOS seremos FORTES!
Assembleia em 2010, tivemos a participação de 11 trabalhadores, 
em 2011 tivemos 77 trabalhadores presentes e em 2012, 
participaram 108 trabalhadores um aumento muito significativo.   
À medida que aumentamos a participação dos trabalhadores nas 
Assembleias, aumentou a preocupação do PATRONAL em atender 
as nossas reivindicações. Ainda temos dezenas de trabalhadores 
incentivados por dirigentes (Atitudes anti-Sindical passivo de 
processo) apresentando cartinhas para não participar do Sindicato. 

O  p r o g r e s s o  c o n s e g u i d o  
p e l o  S I N D E M C O O C R E D ,  
nestes três anos é visível  


