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Consulta termina dia 18

TTermina nesta sexta-feira, o
prazo para os bancários res-

ponderem a consulta sobre a
Campanha Salarial 2010, elabo-
rada pela Federação dos Bancá-
rios de São Paulo e Mato Grosso
do Sul. O sindicato quer saber a
opinião da categoria sobre qua-
tro grandes temas que nortearão
a 12ª Conferência Nacional dos
Bancários, a ser realizada entre
os dias 23 e 25 de julho: Remu-

neração; Emprego; Saúde do
Trabalhador e Segurança Ban-
cária; e Sistema Financeiro.

Se você ainda não respondeu,
peça o questionário ao diretor do
sindicato ou, então, acesse o
site do sindicato (www.banca-
rioscampinas.org.br). As contri-
buições serão apresentadas na
Conferência Interestadual dos
Bancários de São Paulo e Mato
Grosso do Sul, a ser realizada

nos dias 13 e 14 de julho, na ci-
dade de Itanhaém.
Regional – No último dia 8, vá-
rios diretores do sindicato par-
ticiparam do Encontro Regio-
nal promovido pela Federação
dos Bancários em São José dos
Campos, que também reuniu
dirigentes sindicais de Guara-
tinguetá e Santos.
Financiários: Nesta segunda-
feira, dia 14, os sindicato entre-

gam a pauta de reivindicações
dos financiários à Fenacrefi. Na
campanha deste ano, os finan-
ciários reivindicam, entre outros
itens, reposição da inflação nos
últimos doze meses – estimada
em 5,72% - e aumento real de
5%. A pauta foi aprovada em as-
sembleia realizada no último
dia 27. A data-base dos finan-
ciários é 1º de junho; a dos ban-
cários é 1º de setembro.

Encontro Regional em São José dos Campos, preparatório à Conferência In-
terestadual

Diretores do sindicato no Encontro Regional realizado dia 8

ABN é condenado em R$ 100 mil por
não adotar medidas de segurança

AASegunda Turma do Tribunal
Superior do Trabalho (TST)

condenou o ABN Amro Real,
hoje Santander, a pagar indeni-
zação de R$ 100 mil por danos
morais a um gerente que desen-
volveu síndrome do pânico após
sofrer dois assaltos e uma tenta-
tiva de sequestro na cidade de Ja-
guariúna. Segundo o TST o ban-

co foi negligente ao não adotar
medidas de segurança. Sem fa-
lar que o ABN não ofereceu ne-
nhum tipo de ajuda, sequer emi-
tiu Comunicação de Acidente
de Trabalho (CAT) após a vio-
lência sofrida pelo bancário. E
mais. Demitiu o gerente que es-
tava licenciado pelo INSS por
não ter condições de trabalhar,

ante as dificuldades psíquicas.
Para o juiz Flávio Portinho Si-

rangelo, relator do processo, a de-
ficiência do sistema de seguran-
ça do banco, que descumpriu as
normas estabelecidas (inexis-
tência de porta com dispostivo
detector de metais, câmeras de
vídeo), colaborou “expressiva-
mente” para a repetição de as-

saltos e tentativa de sequestro.
Cabe destacar que o pedido de

indenização, ingressado pelo es-
critório Crivelli Advogados As-
sociados, que presta assessoria
ao nosso sindicato, foi negado
pelo juiz da Vara do Trabalho e
também pelo Tribunal Regional
do Trabalho de Campinas (15ª
Região).

Torpedo: receba informações em tempo real em seu celular. Cadastre-se. www.bancarioscampinas.org.br
Twitter: acompanhe o sindicato. http://twitter.com/bancarioscps

S
E

E
B

 S
JC



OOs bancos não querem dis-
cutir a reversão das tercei-

rizações em áreas onde acordos
nesse sentido já foram negocia-
dos com algumas instituições. A
informação foi repassada aos
sindicatos pelos representantes
da Fenaban durante reunião da
Comissão Paritária sobre Ter-
ceirização, no último dia 7. En-
tre as áreas já revertidas com al-
guns bancos, estão tele-atendi-
mento, financiamento de carros,
telefonia, call-center ativo e re-
ceptivo e cartão de crédito. Os
sindicatos destacaram ainda o
Termo de Ajuste de Conduta
(TAC) firmado com a Caixa Fe-
deral, que envolve a retaguarda,
digitação e tecnologia.

Segundo a Fenaban, os ban-
cos alegam ser impossível uni-
formizar, padronizar porque
cada instituição adota estratégias
e procedimentos próprios. No

entanto, a Comissão definiu uma
nova proposta. A Fenaban assu-
miu compromisso em rediscutir
o tema novamente com os ban-
cos e avaliar os entraves especí-

ficos em cada instituição. Além
disso, vai discutir com cada
banco se existem outras áreas
onde é possível reverter a ter-
ceirização. Vencida essa etapa, a
Comissão irá estabelecer as ati-
vidades que serão alvo de dis-
cussão específica. Aos sindica-
tos, segundo o presidente Jefer-
son Boava, que participou da
reunião como representante da
Federação dos Bancários de SP e
MS, cabe definir as áreas prio-
ritárias para iniciar o debate
mais aprofundado. Como a Fe-
naban irá fazer nova consulta
juntos aos bancos, a próxima
reunião não foi agendada. A
data deve ser confirmada, no en-
tanto, no prazo de 15 dias.
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Sindicatos querem reverter terceirizações

O presidente Jeferson Boava, segundo em sentido horário, na reunião com
Fenaban

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE CAMPINAS E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da entidade supra, no uso das suas atri-
buições que lhe conferem o estatuto e a legislação sin-
dical, convoca os senhores associados desta Entidade,
quites e em condições de votar, para participarem da As-
sembleia Geral Ordinária a realizar-se no próximo dia 17
de junho de 2010, às 17h30, em primeira convocação,
caso não haja a presença mínima de 2/3 dos associados
em segunda convocação às 18h00, com qualquer número
de associados presentes, à Rua Ferreira Penteado, 460,
nesta cidade, a fim de deliberarem sobre as seguintes ma-
térias da Ordem do Dia: a) Prestação de contas do exer-
cício de 2009; b) Leitura, discussão, e votação do balanço
referente ao exercício de 2009, instruídas com parecer
do Conselho Fiscal.

Campinas, 14 de junho de 2010
JEFERSON RUBENS BOAVA

Presidente

Publicado na edição do dia 14/6/2010 do jornal Diário do Povo

HH O M O A F E T I V O SO M O A F E T I V O S

Contraf recebe prêmio pela luta por igualdade de oportunidades

AAConfederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Fi-

nanceiro (Contraf), da qual o
nosso sindicato é filiado, recebeu
no último dia 4 o prêmio Cida-
dania em Respeito à Diversida-
de por garantir, em acordo cole-
tivo da categoria, a isonomia de

tratamento para casais homoa-
fetivos. O prêmio Cidadania em
Respeito à Diversidade, foi cria-
do em 2001 com o objetivo de
lembrar e divulgar pessoas, ins-
tituições e os fatos mais signifi-
cativos no cenário político, social
e cultural para a comunidade

LGBT, contribuindo na promoção
dos direitos humanos. A cerimô-
nia do 10º prêmio, realizada no
Sesc Pompéia em São Paulo , foi
organizada pela Associação da
Parada do Orgulho GLBT de São
Paulo e integrou a programação
oficial do Mês do Orgulho LGBT.

DD I R E I T OI R E I T O

Justiça obriga Bradesco
a reintegrar bancária

OOTribunal Superior do Tra-
balho (TST), na semana

passada, manteve decisão do
juiz titular da 1ª Vara do Traba-
lho de Teresópolis (Rio de Ja-
neiro), que obrigou o Bradesco a
reintegrar imediatamente uma
bancária que foi demitida quan-
do estava sob o amparo da esta-
bilidade provisória acidentária.

Contrário à alegação do ban-

co - a antecipação de tutela para
determinar a reintegração foi
ilegal -, o relator do processo, mi-
nistro Barros Levenhagen, con-
cordou com a decisão que ga-
rantiu a estabilidade à bancária,
uma vez que estava recebendo
auxílio-doença acidentário, de-
corrente de doença ocupacional
atestada por perícia médica do
INSS. Fonte: TST

AA S S E M B L E I AS S E M B L E I A

Prestação de contas

OO sindicato realiza nesta quinta-feira,
dia 17, assembleia de prestação de

contas. Será na sede às 18h. Participe. Em
pauta, discussão e votação do balanço de
2009.

BB A N C OA N C O D OD O BB R A S I LR A S I L

Eleição do delegado

EEntre os dias 16 e 18, quarta, quinta e
sexta-feira desta semana, será realizada

eleição dos delegados sindicais do Banco
do Brasil. As inscrições encerraram no últi-
mo dia 11. Será eleito um delegado sindical
para cada grupo de 80 funcionários, num to-
tal de 30 agrupamentos. O mandato do de-
legado sindical é de um ano, a partir do dia
21 de junho.

Mesa Temática: Calendário
Dia 23 – Terceira reunião da Mesa Temática de Igualdades de Oportunidades.
Dia 24 – Reunião da Mesa Temática sobre Saúde. O diretor Gustavo Faria participa
como representante da Federação dos Bancários de SP e MS.

Jailton Garcia/SEEB SP
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Pergunta - Recebi uma ação tra-
balhista e tive um desconto muito
alto de imposto de renda. Existe a
possibilidade de eu receber de vol-
ta parte do valor do imposto de ren-
da pago?
Resposta - Essa situação deve
ser analisada caso a caso. Na de-
claração de ajuste anual, depen-
dendo de sua renda, é possível re-
ver uma parte desses valores, uti-
lizando-se das deduções legais
para tanto. Tal alternativa, entretanto,
é restrita, pois se limita ao ajuste da
declaração anual com base nos ren-
dimentos e deduções legais, e, ge-
ralmente esse ajuste não tem um
grande impacto na restituição de va-
lores descontados a título de im-
posto de renda sobre os valores re-
cebidos na reclamação trabalhista.
Em várias situações existe também
outra possibilidade, pois, geral-
mente, quando do pagamento da
reclamação trabalhista, ocorre a
retenção de imposto de renda sobre
o valor da condenação atualizado e
sobre os juros incidentes sobre tal
valor. Mas os juros pagos sobre o
valor da condenação não repre-
sentam um acréscimo patrimonial,
mas sim uma recomposição do pa-
trimônio do trabalhador, servindo de
indenização a este por não ter re-
cebido as verbas trabalhistas na
época em que lhe eram devidas. As-
sim, tendo em vista que o valor
pago a título de juros não repre-
senta acréscimo patrimonial, ele
não está sujeito a incidência de im-
posto de renda, sendo possível a
propositura de ação de repetição de
indébito, visando que essa situação
seja reconhecida judicialmente e
que a Receita Federal seja conde-
nada à devolução de tais valores.
Caso tenha alguma outra dúvida, ou
deseje que analisemos a possibili-
dade da propositura de tal ação, es-
tamos a disposição para quaisquer
esclarecimentos nos plantões do
sindicato, ou no escritório através do
tel. (19) 3253-2125 onde poderá ser
agendado um horário para atendi-
mento.

Crivelli Advogados
Associados

Ti re  suas  dúv i das
Jur íd ico

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para

jorbanc@bancarioscampinas.org.br

Ação trabalhista:
desconto do IR
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Santander instala polo de tecnologia,
pesquisa e processamento em Campinas

OOSantander e a prefeitura de
Campinas anunciaram no

último dia 10 a construção de
um polo de tecnologia, pesqui-
sa e processamento, incluindo
um Data Center de última gera-
ção, na CIATEC (Companhia de
Desenvolvimento do Pólo de
Alta Tecnolgia de Campinas).
Segundo o banco, será investido
inicialmente o valor de R$ 450
milhões e deve gerar cerca de
dois mil empregos. O projeto de
construção do polo foi dese-
nhado com preocupações com o
meio ambiente e o relaciona-
mento com a comunidade local.
Mais de 80% da área, de 1 mi-
lhão de m2, ficará livre de im-
permeabilização. As obras de-
vem ter início nos próximos

meses, com término previsto
para o primeiro trimestre de
2012. Em Campinas, o Santan-
der conta com 35 agências, 124
mil clientes Pessoa Física e 7 mil
clientes Pessoa Jurídica. A pre-
visão é que até 2013 sejam inau-
guradas outras 10 agências na ci-
dade.

Sindicato quer
discutir emprego

Logo após a notícia do mega
empreendimento do Santander
vir à público, na véspera, dia 9,
o sindicato entrou em contato
com o superintendente de Rela-
ções Sindicais do banco e soli-
citou reunião para discutir como
serão preenchidos os novos pos-
tos de trabalho. “Queremos que
os trabalhadores contratados se-

jam enquadrados como bancá-
rios, em conformidade à Con-
venção Coletiva da categoria.
Inclusive o tema referente a con-
tratação na área de Tecnologia da
Informação (TI) está sendo tra-
tado na Comissão de Terceiriza-
ção, que se reuniu no último dia
7”, destaca o presidente do sin-
dicato, Jeferson Boava, que par-
ticipa da Comissão como repre-
sentante da Federação dos Ban-
cários de SP e MS. Jeferson e os
diretores Cristiano e Stela parti-
ciparam do anúncio feito em
Campinas, a convite do prefeito
Hélio de Oliveira Santos. O di-
retor licenciado André von Zu-
ben, atual secretário municipal
de Habitação, também partici-
pou do evento.

Em sentido horário, o diretor da área Governos do Santander, Charles; Janice Haupt,
superintendente de Rede/Real; Márcio Nóbrega, diretor de Patrimônio; prefeito Hé-
lio, deputado Davi Zaia; diretor Cristiano; Vanesa Lobato, superintendente de Rede
do Santander, André von Zuben; presidente Jeferson Boava e diretora Stela

Os diretores do sindicato Cristiano, Stela e Jeferson e Eduardo Bonfim, superin-
tendente do Santander em Campinas, durante anúncio da implantação do polo. Sin-
dicato quer discutir processo de contratação. Segundo o banco espanhol serão cria-
dos 2 mil postos de trabalho

EE D U C A Ç Ã OD U C A Ç Ã O

Dieese cria faculdade de Ciências do Trabalho

OODepartamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos

Socioeconômicos, mais conhe-
cido pela sigla DIEESE, da qual
o nosso sindicato é filiado, con-
seguiu no final de maio a libe-
ração do Ministério da Educação
(MEC) para abrir uma escola de
ensino superior. No último dia 9,
o governo federal assinou a con-

cessão – sem ônus – por dez
anos, de um prédio da União, no
centro de São Paulo, que será
sede da Faculdade de Ciências
do Trabalho. Segundo o Dieese,
serão oferecidos cursos de gra-
duação e pós-graduação, além
de disciplinas de especialização
para dirigentes sindicais. A fa-
culdade deve iniciar os trabalhos

em 2011; no momento não tem
uma receita definida. Mas os
gastos deste ano estão incluídos
no orçamento total da entidade,
que é de R$ 25,3 milhões. A
idéia é que a faculdade seja
mantida pelas centrais sindi-
cais. Porém, ainda não está de-
finido se os cursos serão gratui-
tos ou não.
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FARMÁCIA DO SINDICATO

Serviço de Entrega
em Campinas

Taxa: R$ 3,00. Ligue 3731-2688

Confira nossos preços. Desconto de até 35%

Remédio Farmácia do Sindicato Preço de Tabela

Plantaben c/30 env. R$ 45,29 R$ 60,38

Melagrião xap. R$ 10,03 R$ 14,33

Resfenol c/ 20 caps R$  17,15 R$ 26,39

Centrum c/ 130 caps R$ 112,00 R$ 160,00

Tudo em duas vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Pagamento à vista com cartões Visa e Mastercard

CC L U B EL U B E

Inscrição para campeonato até dia 1º
EEstão abertas as inscrições

para o Campeonato de Férias
dos Bancários, modalidade Fu-
tebol Soçaite, a ser realizado
entre os dias 20 e 31 de julho, no
Clube. O prazo termina no pró-
ximo dia 1º. Os interessados
devem se inscrever na secretaria
do sindicato, via e-mail (espor-
tes@bancarioscampinas.org.br)
ou diretamente com os diretores.
Cada time pode inscrever 12
atletas, sendo 10 sindicalizados
e dois convidados. A semifinal,
terceiro e quarto lugar e a gran-
de final serão realizadas no sá-
bado, dia 31 de julho. Os jogos,
no entanto, serão disputados
durante a semana, de terça à sex-
ta-feira. 

Classibancários
Corsa Sedan

Vendo, Spirit  05/05, cinza, direção, câmbio automático, vi-
dro e trava elétricos, alarme, som, único dono. R$ 23.500,00.
e-mail: mcrispbaccaro@hotmail.com

Gol G4 Plus
Vendo, 1.0, 4 portas, preto, 2006, completo, menos ar con-
dicionado. Ótimo estado. R$ 21 mil. Tratar com Bruno. Fo-
nes: (19) 9391-4941 ou 7813-0267.

Kadett ano 97
Vendo, GLS, excelente motor 2.0, gasolina, prata, comple-
to, documentação ok. Valor: R$ 6.800,00. Tratar com Thia-
go: (19) 7814-3937.

CC O P AO P A D OD O MM U N D OU N D O II N G R E S S ON G R E S S O

Horário de atendimento

EEm comunicado divulgado na
semana passada, a Fenaban

esclarece que o horário de aten-
dimento nos dias de jogos da Se-
leção Brasileira na Copa do Mun-
do será de no mínimo quatro ho-
ras e, no máximo, igual aos dias
normais (cinco ou seis horas, de-
pendendo da localização da agên-
cia).

Horário durante a copa
Quando os jogos forem às

15h30, as agências abrem no pe-
ríodo das 8h às 14h. Nos jogos às
11h, abertura em dois períodos:
das 8h às 10h30 e das 13h30 às
15h30.

Copa no sindicato
Durante a Copa o sindicato vai

exibir os jogos da Seleção Brasi-
leira, em dois locais: sede Cam-
pinas e Clube dos Bancários, no
Jardim das Paineiras.

DD I AI A 1 9 ,  1 9 ,  S Á B A D OS Á B A D O

Caminhada da Lua
Crescente

NNeste sábado, dia 19, será
realizada a Caminhada da

Lua Crescente. Percurso: 14 km.
Saída: Feijão com Tranqueira, às
18h, em direção ao Bar do Vi-
centão na Fazenda Santa Maria
(fones: 9109-9289 e 9223-9634),
onde o participante poderá de-
gustar Caldo de Feijão, Caldo de
Mandioca com Costela ou Caldo
Verde. Custo: R$ 15,00 por pes-
soa. Neste caso, os interessados
devem confirmar nome e paga-
mento via e-mail: eduardo@ban-
carioscampinas.org.br.

A caminhada não será reali-
zada em caso de chuva. Infor-
mações com o diretor Eduardo
Gomez (3731-2688).

UU N I E S PN I E S P

Processo seletivo

AAUniesp Hoyler realizará pro-
cesso seletivo no próximo

dia 27. Bancário sindicalizado
tem desconto. http://hortolan-
dia.hoyler.edu.br Fone: (19)
3897-6099.

Serviço de entrega

OOsindicato tem serviço de en-
trega de ingressos para o

parque Hopi Hari e rede de cine-
ma Kinoplex.

O bancário deve fazer o pedido
até às 12h, de segunda à sexta-fei-
ra, na tesouraria. Será cobrada
uma taxa de entrega no valor de
R$ 3,00. Confira os preços: Hopi:
R$ 49,90; Kinoplex: R$ 9,00 (3D,
R$ 15,00).

Filme Cult – Bancário sindicali-
zado tem desconto de 50% no To-
pázio Cinemas do Shopping Pra-
do, localizado no Parque Prado em
Campinas. Basta apresentar o
cartão de identificação do sindi-
cato, a chamada carteirinha. O To-
pázio exibe filmes do circuito co-
mercial e de arte, Cult. Acesse
www.topaziocinemas.com.br ou
ligue 3276-3610.

Júlio César Costa


