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

 Final de Ano tempo de parar, analisar e fazer uma 
completa reflexão sobre a vida, pensar em cada momento 
vivido para descobrir qual foi o saldo positivo de metas 
planejadas. Não existem sonhos impossíveis para aqueles 
que realmente acreditam que o poder realizador reside no 
interior de cada ser humano, sempre que alguém 
descobre esse poder algo antes considerado impossível se 
torna realidade (Albert Einstein).
 O ano de 2017 não foi diferente, tivemos momentos 
de frustações e tristezas, mas as alegrias e realizações 
foram muito maiores e significativas, por isso, temos a 
certeza que a luta do nosso dia-a-dia valeu a pena. Não 
podemos deixar de agradecer a todos os parceiros e 
colaboradores que de alguma maneira contribuíram para 
o sucesso do SINDEMCOOCRED.

 Contar sempre com a sua amizade, durante o ano que 
passou, foi muito bom. Queremos neste momento desejar 
que 2018, seja um ano de realizações e que você consiga 
atingir todas as suas metas.
 Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe e encha 
de paz nossos corações em todos os dias do ano que vai 
nascer.

 Boas Festas e
 próspero ano novo!
 São os votos de toda Diretoria
 SINDEMCOOCRED.

José Bittencourt
Presidente do SINDEMCOOCRED

O Mundo Sindical
 O Sindicato, tem em seu âmago, o papel de defender 
o interesse da coletividade sempre, mesmo que isto 
sobreponha os interesses particulares de uma parcela de 
trabalhadores, exceto, se esta parcela seja a maioria.
 Na atual conjuntura econômica, percebemos 
facilmente, que o capitalismo puro conspira contra os 
movimentos organizados, movimentos que buscam 
remunerações justas aos trabalhadores, independentes 
se de órgão públicos, ou privados. Lembre-se trabalhador, 
estamos aqui para defender você. Nossa categoria, até 
pouco tempo não possuía quem o defendesse. Agora o 
temos, o Sindicato SINDEMCOOCRED, que possui este 
papel, o de nos representarmos. Atualmente somos um 
sindicato representativo, reconhecido em todo o Estado 
de Santa Catarina. 

 Temos Convenção Coletiva, Acordos Coletivos de 
trabalho que dão tranquilidade a todos os trabalhadores 
em Cooperativas de Crédito. Procuramos sempre 
harmonizar nossas cláusulas com nossas realidades, 
buscando evitar qualquer tipo de surpresa indesejável 
para todos. Temos buscado efetuar convênios estaduais e 
locais a fim de beneficiar você trabalhador. Temos diversas 
situações em que, contatamos com as Cooperativas a fim 
de regularizar problemas relatados pelos trabalhadores.

 Por isto, queremos dizer que estamos
 aqui, prontos para lhe auxiliar.

Paulo Junqueira
Vice-Presidente do SINDEMCOOCRED

Boas Festas

e Feliz 2018

Mensagem do Presidente
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Convenção e Acordos Coletivos

Atualização da Base de Dados PPR

Renovação Acordos
Cooperativismo em Ação
 A partir de 2018, tendo em vista o crescente   
 número de Acordos Coletivos feitos com o 
 SINDEMCOOCRED, e a necessidade de que 
 tais acordos sempre sejam renovados e 
devidamente registrados no Ministério de Trabalho o 
Sindemcoocred passará a controlar os vencimentos dos 
mesmos, evitando desta forma que os trabalhadores 
fiquem desassistidos quanto aos benefícios oferecidos 
pelos mesmos.
 O Sindicato procurará contatar sempre antecipada-
mente com os responsáveis da Cooperativa, informado 
quanto ao vencimento e a necessidade de renovação, 
evitando desta forma qualquer prejuízo ao trabalhador.

 Uma das atribuições mais importantes de um 
Sindicato é firmar acordos e convenção coletiva de 
trabalho. Desde o início do ano o SINDEMCOOCRED se 
empenhou, negociando com todos os Sistemas 
Cooperativos no Estado de Santa Catarina, com o objetivo 
de realizar estas negociações. Conseguimos reunir neste 
processo muitos trabalhadores de diferentes partes do 
estado, com diferentes pontos de vistas, mas todos 
motivados com os mesmos propósitos de melhorar a 
relação de trabalho dos empregados e suas cooperativas.
 Com algumas cooperativas as negociações ocorreram 
em um prazo bastante curto, entretanto com outras 
tivemos que reunir os trabalhadores várias vezes até 
chegarmos a um resultado possível. De qualquer modo, os 

resultados foram atingidos e os instrumentos coletivos 
foram assinados.
 Em 2018 o SINDEMCOOCRED continuará contando 
com a participação dos trabalhadores neste importante 
trabalho.

 O PPR - Programa de Participação de Resultados é 

regulamentado pela Lei 10.101/2000 e é uma forma de 

reconhecer os esforços dos profissionais pelos resultados 

atingidos com o seu trabalho.
 Apesar da previsão legal, a adoção do programa não é 

obrigatória e é negociada em acordos coletivos em que o 

SINDEMCOOCRED, juntamente com as Cooperativas e 

Trabalhadores homologam junto ao Ministério do 

Trabalho, dando a legalidade necessária ao processo. 
 Importante ressaltar que a participação nos 

resultados não possui natureza salarial, sendo assim, é 

isento de encargos trabalhistas para o empregador. Já, para 

o empregado, sobre o valor recebido é tributado somente 

o imposto de renda sobre a fonte, em tabela aplicável 

exclusivamente para Participação
nos Resultados.

 O SINDEMCOCRED vem incentivando a todos os 

Sistemas e Cooperativas para implantarem este programa, 

inclusive orientando e auxiliando quanto ao processo 

administrativo.
 Esperamos em breve poder dizer que Santa Catarina é 

um Estado em que todas as Cooperativas de Crédito 

aderiram ao PPR, premiando os trabalhadores pelo 

crescimento das suas cooperativas.

 O SINDEMCOCRED está contatando todas as 
Cooperativas de Crédito do Estado de Santa Catarina e suas 
Centrais para efetuar a atualização dos dados cadastrais 
das cooperativas, bem como coletar algumas informações 
adicionais com objetivo principal de manter atualizada sua 
base de dados. Pedimos a colaboração de todos os 
dirigentes que forneçam estas informações, pois elas são 
imprescindíveis ao bom trabalho do Sindicato. É 
importante lembrar que, ao contatarmos, iremos sempre 
se identificar, pois recebemos informações de que outras 
entidades estão contatando pedindo informações e se 
apresentando como Sindicato.
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