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FORTE CRESCIMENTO NO SUL

� R eajuste salarial: INPC (jul/12 a jun/13) + 5% de ganho real;             
� Piso salarial: R$ 1.200,00;
� Q uebra de caixa: R$ 260,00;
� Auxílio refeição: R$ 25,00 x 22 dias (R$ 550,00);
� Auxílio alimentação: R$ 360,00;
�  Auxílio creche: R$ 260,00;

� Hora extra: 75% (dias normais) e 150% (feriados e descanso semanal);
� B anco de horas: 1 hora de trabalho equivalente à
  1,5 horas de folga;
� Reajuste mínimo em todos os itens econômicos, aplicando o mesmo
   índice definido no reajuste salarial, para as cooperativas que já
   praticam valores maiores.

Seguindo o cronograma definido no início do ano, em fevereiro a diretoria do SINDEMCOOCRED iniciou os trabalhos de divulgação e 
apresentação da proposta para a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2013-2014 em 165 postos de atendimentos, envolvendo mais de 
3200 empregados em cooperativas de crédito em todo o Estado de Santa Catarina. Além de esclarecimentos os empregados foram 
convidados para participarem da Assembleia Geral que ocorreria em 20 de abril de 2013 em Blumenau. Realizada a Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, os empregados em cooperativas de crédito presentes aprovaram o rol de reivindicações proposto pelo 
SINDEMCOOCRED e listado a seguir:

O crescimento das cooperativas de crédito no Brasil, no período de 
2010 a 2012, apresentaram um crescimento fantástico em suas 
operações,  tomando por base as operações de crédito e o volume de 
depósitos. O Estado de Santa Catarina destaca-se no cenário nacional 
como o terceiro estado com o maior crescimento em volume de 
depósitos, encerrando 2012 com um crescimento de 53% sendo a 
região sul do país que mais cresce o cooperativismo conforme tabela. 

Cooperativas dos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, 
Minas Gerais e Santa Catarina (FECOOP/SULENE) e as 
próprias organizações estaduais, como a OCESC, tiveram 
seu registro sindical deferido sem nenhuma dificuldade. O 
MTE só dificulta o reconhecimento do sindicato laboral. A 
quem interessa este não reconhecimento?!
Este pleiteado ato de reconhecimento dos sindicatos 
laborais parece incomodar muita gente que não deseja que 
os empregados também se organizem. Por isso, sua 
participação e filiação são muito importantes. Com seu 
apoio, o SINDEMCOOCRED trabalha para garantir, cada vez 
mais, sólidas conquistas econômicas e sociais, além de 
outras vantagens como convênios que estão em fase de 
estudo. Abraços a todos! 

PALAVRA DO PRESIDENTE

Ressalta-se que antes da fundação do Sindicato (2010), as decisões quanto aos reajustes e benefícios eram tomadas unilateralmente pelas 
cooperativas, ou seja, não havia negociação e geralmente aplicava-se apenas o índice do INPC.

Paulo Junqueira da Silva
Presidente do SINDEMCOOCRED

Fonte: http://sicoobcorporativo.com.br/evolucao/#/18/

Em 24 de abril a proposta de CCT 2013-2014, aprovada na assembleia, foi encaminhada para o 
Sindicato Patronal (OCESC) e até o fechamento desta edição (21 de maio) não recebemos da 
OCESC uma disponibilidade de data para iniciarmos a negociação. Esperamos ainda que este ano 
tenhamos nas reuniões de negociação a presença do Presidente da OCESC, Sr. Marcos Antônio 
Zordan, por entendermos que cabe ao presidente a tomada de decisões, visto que na maior parte 
das negociações anteriores tivemos somente a presença do advogado da OCESC e advogados 
dos sistemas envolvidos, visto que a este corpo jurídico cabe auxiliar em questões pertinentes.
Acompanhe a negociação da negociação da CCT 2013-2014, no site www.sindemcoocred.com.br

Perguntas...
sem respostas. 

Vivemos e trabalhamos em um estado, que no 
cooperativismo de crédito, tem apresentado um 
crescimento excepcional, acima da média nacional. 
Entretanto, me questiono por que frente a estes expressivos 
números que mostram a qualidade do profissional que é 
empregado em cooperativas de crédito, seu ganho real no 
reajuste salarial nos últimos três anos, foi de apenas 3,10%. 
Por que o sindicato patronal não aceita valorizar estes 
profissionais, o quanto eles merecem?
Outra questão que deve ser feita é o porquê da dificuldade 
encontrada no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
para ver reconhecida a categoria dos empregados em 
cooperativas de crédito e suas respectivas entidades 
sindicais. Curiosamente isso não ocorre na organização sindical 
patronal, visto que o registro de entidades como a Confederação 
Nacional das Cooperativas (CNCOOP), a Federação dos Sindicatos das
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CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SINDEMCOOCRED
No primeiro  quadrimestre de 2013 a  diretoria do SINDEMCOOCRED 
visitou 165 postos de atendimentos das cooperativas de crédito no 
Estado de Santa Catarina, filiadas aos Sistemas CECRED, SICOOB e 
SICREDI, ocasião em que foi distribuída a primeira edição do 
informativo do SINDEMCOOCRED. Também foram abordados 
assuntos importantes como a fundação do sindicato, o processo de 
negociação, as conquistas já nas primeiras Convenções Coletivas 
firmadas entre o SINDEMCOOCRED e OCESC, e a necessidade do 
fortalecimento da categoria dos empregados em cooperativas de 
crédito através da filiação sindical.
Filie-se ao SINDEMCOOCRED acessando o site:
 www.sindemcoocred.com.br
Durante as visitas, a diretoria do SINDEMCOOCRED foi muito bem 
recebida em todas as cooperativas de crédito e seus postos de 
atendimento por parte dos seus dirigentes e empregados.  Na 
ocasião também  foi visitada a primeira cooperativa de crédito 
fundada em Santa Catarina, a Cooperativa de Itapiranga.
Fundada em 21/10/1932 com o nome de Caixa Rural União Popular 
Porto Novo, a primeira cooperativa de crédito do Estado de Santa 
Catarina, hoje conhecida por Creditapiranga, completou em 2012, 80 

anos de atividades ininterruptas. A cooperativa foi criada com base 
nos seguintes pilares: reter as economias locais, desenvolver a 
economia da região e aplicar as economias na comunidade local. 
Atualmente conta com mais de 14000 associados entre os 26000 
habitantes das três cidades onde possui PAC's.  Em sua sede a 
cooperativa mantém o Museu do Cooperativismo, com um acervo 
histórico e cultural importantíssimo, contando sua trajetória desde 
sua fundação. Parabéns a Creditapiranga por preservar a história do 
cooperativismo.

Você conhece ou sabe quais  são as  
contribuições Sindicais? E como é feita a 
distribuição? Segundo a legislação brasileira, 
todos os trabalhadores pertencem a uma 
determinada categoria profissional e, portanto, 
são vinculados a contribuições destinadas a 
garantir a existência da estrutura sindical. No 
Brasil há quatro contribuições com esta 
destinação: a contribuição sindical,  a 
assistencial, a confederativa e a associativa.

Contribuição Sindical  �  Disciplinada no art. 578 e seguintes 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), trata-se de uma 
prestação pecuniária, compulsória, devida por todos aqueles 
que participarem de uma determinada categoria econômica ou 
profissional, em favor do sindicato representativo da mesma 
categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do 
disposto no art. 591. Esta contribuição é descontada na folha de 
pagamento do trabalhador, geralmente no mês de março, à 
razão de um dia de trabalho por ano e independe de o 
trabalhador ser associado ao sindicato de sua categoria.

Como é feita a distribuição da Contribuição Sindical?
Conforme estabelece a Lei 11.648, de 31/03/2008, assim é feita 
a distribuição da arrecadação:
5% (cinco por cento) para a confederação correspondente;
10% (dez por cento) para a central sindical;
15% (quinze por cento) para a federação;
60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo; e
10% (dez por cento) para a "Conta Especial Emprego e Salário".

Como o processo de registro sindical do SINDEMCOOCRED 
tramita no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o 
percentual da Contribuição Sindical que é destinado ao 
sindicato, é recolhido à federação.

Contribuição Assistencial � Estabelecida 
com fundamento no art. 513, alínea "e", da 
CLT, tem como fonte uma norma coletiva, 
seja acordo, convenção coletiva de trabalho 
ou ainda uma sentença normativa. Feita 
pelo membro da categoria profissional ou 
econômica, tem como objetivo custear a 

participação da entidade sindical nas 
negociações coletivas ou propiciar a prestação 

de assistência jurídica, entre outras. Todavia, o 
trabalhador, se o desejar, tem o direito de não 

participar com esta contribuição, devendo para isso escrever 
uma carta de próprio punho manifestando sua opção, 
protocolizá-la no sindicato que representa a sua categoria e 
entregá-la ao empregador.

Contribuição Confederativa � Instituída na Constituição 
Federal de 1988, em seu art. 8º, inciso IV e denominada de 
contribuição para custeio do sistema confederativo, na prática, 
esta contribuição é conhecida como contribuição 
confederativa.  Seu valor é estabelecido pela assembleia geral 
da categoria, podendo figurar no estatuto da entidade sindical 
ou em acordos ou convenções coletivas do trabalho.

Contribuição Associativa � Também conhecida por 
mensalidade associativa ou sindical, esta contribuição é uma 
prestação pecuniária paga pelo associado ao sindicato em 
virtude de sua filiação à entidade. Prevista no art. 548, alínea b, 
da CLT, tem como fonte o estatuto ou ata de assembleia geral de 
cada entidade sindical, fontes formais de sua exigibilidade. É, 
ainda, voluntária, sendo, portanto, paga apenas pelos 
associados ao sindicato.
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