
OOComando Nacional dos Ban-
cários, do qual o Sindicato

faz parte, se reúne no próximo dia
21, em São Paulo, para debater a
Campanha Nacional 2011, em es-
pecial a pauta de reivindicações.
A pauta, vale ressaltar, será cons-
truída com base na Consulta da
Campanha – o questionário foi
distribuido pelo Sindicato no co-
meço deste mês - e nas sugestões
encaminhadas pelas conferências
regionais. Nos dias 30 e 31 de ju-
lho, discussão e votação da pau-
ta durante a 13ª Conferência Na-
cional dos Bancários, em São
Paulo.

Em preparação à Conferência
Interestadual, a ser realizada nos
dias 30 deste mês e 1º de julho, a
Federação dos Bancários de SP e
MS realiza neste dia 16, quinta-
feira, Encontro sobre Terceirização
e Segurança, em Sorocaba, o quar-
to desde o dia 12 de maio último.
O primeiro foi sobre Assédio Mo-
ral, Saúde e Condições de Traba-
lho, em Caraguatatuba; o segundo,
Encontro de Dirigentes Sindicais
do Banco do Brasil em Jaú, no dia
21 de maio; e o terceiro, Encontro
de Dirigentes Sindicais da Caixa
Federal em Campinas, no dia 28
de maio.

Conferência Nacional realizada no Rio de Janeiro, em 2010, aprova pauta
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Comando debate pauta da Campanha

Sindicato lança guia contra abusos dos bancos

OOSindicato lançou no último
dia 7, o guia “Os bancos e

você - Como se defender dos
abusos dos bancos”, no centro
de Campinas. Durante o ato,
realizado no período da manhã,
foram distribuídos mais de mil
exemplares do guia.

Elaborado pela Contraf-CUT,
em parceria com o IDEC (Insti-
tuto Brasileiro de Defesa do
Consumidor), o guia orienta os
clientes e usuários sobre seus di-
reitos e como fugir das armadi-
lhas das instituições financeiras
na venda irresponsável de pro-

dutos e serviços.
Entre os assuntos aborda-

dos estão dicas de como escolher
o banco, cuidados na abertura
e encerramento de contas, es-
clarecimentos sobre serviços
como movimentações, paga-
mentos, cheques, cartões, tarifas

etc. Também inclui modelos de
carta para o consumidor rei-
vindicar seus direitos, caso seja
vítima de práticas abusivas das
instituições financeiras. A ín-
tegra do guia está disponível no
site do Sindicato (www.banca-
rioscampinas.org.br).

Lançamento no Centro de Campinas Diretores distribuem guia à população
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Pauta específica é entregue ao Bradesco

OOs sindicatos entregaram ao
Bradesco, no último dia 10,

em Osasco, a nova pauta de rei-
vindicações. Atualizada pela Co-
missão de Organização dos Em-
pregados (COE) do Bradesco, a
pauta contempla a criação de um
Plano de Carreira, Cargos e Salá-
rios (PCCS) justo e transparente,
um programa de auxílio-educação
que valorize a todos os trabalha-
dores, melhorias no Bradesco
Saúde (inclusão de pais, plano
para aposentados), entre outros
pontos. Segundo o diretor do Sin-
dicato, Gustavo Frias, que parti-
cipou da reunião como represen-

tante da Federação dos Bancários
de SP e MS na COE, “a reunião
marcou a retomada do processo de
negociação permanente com o
Bradesco, que assumiu compro-
misso em se reunir novamente
com os sindicatos ainda neste
mês de junho”.
Campanha – Nos próximos dias o
Sindicato relança a Campanha
Nacional de Valorização dos Fun-
cionários. O tema da campanha é
“Reino da Presença”, uma alusão
à realidade dura que os bancários
enfrentam na sua rotina de tra-
balho em contraposição ao que
prega a publicidade do banco.

Gustavo Frias, diretor do Sindicato, na reunião com Bradesco. Veja no site do
Sindicato a íntegra da pauta de reivindicações

SS I N D I C A T OI N D I C A T O

Assembleia de
prestação de contas

OOSindicato realiza no próximo
dia 20, na sede, às 18h30, as-

sembleia de prestação de contas.
Participe da discussão e votação
do balanço de 2010.

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
atribuições que lhe conferem o estatuto e a legis-
lação sindical, convoca os senhores associados
desta Entidade, quites e em condições de votar,
para participarem da Assembleia Geral Ordiná-
ria a realizar-se no próximo dia 20 de junho de
2011, às 18h00, em primeira convocação, caso não
haja a presença mínima de 2/3 dos associados em
segunda convocação às 18h30, com qualquer nú-
mero de associados presentes, à Rua Ferreira Pen-
teado, 460, nesta cidade, a fim de deliberarem so-
bre as seguintes matérias da Ordem do Dia: a)
Prestação de contas do exercício de 2010; b) Lei-
tura, discussão, e votação do balanço referente ao
exercício de 2010, instruídas com parecer do Con-
selho Fiscal.

Campinas, 11 de junho de 2011
Jeferson Rubens Boava - Presidente

Publicado no Jornal Folha de S. Paulo, edição de 11/06/2011
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Sipon em discussão: login único e horas negativas

OO s sindicatos e a Caixa Federal
retomaram no dia 31 de maio

o debate sobre melhorias no sistema
do ponto eletrônico, o Sipon. Dois
pontos foram levantados: horas ne-
gativas e login único. Pontos, cabe
ressaltar, que podem ser agravados
com a Circular Interna da Caixa
Econômica Federal (CI SN - Admi-
nistração de Pessoas 026/11), di-
vulgada no mês passado, que orien-
ta as agências a reduzirem cerca de
30% a dotação de horas extras dos
empregados.

Quanto ao login único, a Caixa
informou que estuda soluções téc-
nicas. A divergência residiu na for-

matação. Para a Caixa, o login úni-
co seria apenas para empregados
sem função; já os gerentes teriam a
possibilidade de logar dois compu-
tadores ao mesmo tempo. Os sindi-
catos defenderam o bloqueio de
acesso simultâneo. Ou seja, no mo-
mento em que uma segunda má-
quina for logada com a mesma se-
nha, ao invés de derrubar o sistema
na máquina anterior, apenas a blo-
quearia, depois de finalizado o se-
gundo login, a primeira máquina lo-
gada voltaria a funcionar normal-
mente, a partir do mesmo ponto que
parou.

Os representantes da Caixa ma-

nifestaram que a contraproposta é
interessante e que devem encami-
nhar para a área de tecnologia do
banco. No entanto, adiantaram que
isso só acontecerá a partir de se-
tembro, pois o setor tem outras
prioridades. O que é uma temeri-
dade, pois há fragilidades no siste-
ma. 

No que se refere às horas nega-
tivas, não houve acordo. Para os sin-
dicatos, é inadmissível que gerentes
dispensem empregados e depois
cobrem as horas sem critério algum,
apenas de acordo com seus inte-
resses. O que é um desrespeito às
normas que regram a compensação.

Sindicatos negociam com HSBC, no México

AAUNI Finanças, representação
regional da UNI Sindicato Glo-

bal, discutiu os problemas dos ban-
cários nas relações de trabalho nas
Américas com a direção do HSBC,
durante a reunião ocorrida no dia
17 de maio, na cidade do México.
Entre os participantes, dirigentes
sindicais do Brasil, Argentina, Pa-
raguai, Colômbia, Uruguai e Méxi-
co; o banco inglês foi representado
pelo diretor executivo de Recursos
Humanos para as Américas, João
Rached, e pelo coordenador de Re-
lações Sindicais para a América La-
tina, Antonio Carlos Schwertner,

dentre outros. 
Os dirigentes sindicais apre-

sentaram os principais problemas
que afetam os trabalhadores em
cada um dos países: falta de fun-
cionários nas agências, imposição
de metas de difícil cumprimento,
terceirização de atividades tipica-
mente bancárias, demissões imoti-
vadas, alta rotatividade, práticas an-
tissindicais, como a utilização de in-
terditos proibitórios, e programas de
remuneração variável e bônus para
executivos, ambos praticados sem
negociação com os sindicatos. O di-
retor do HSBC, Rached, manifestou

estranheza que a terceirização seja
um tema de preocupação dos sin-
dicatos, uma vez que o banco não
a pratica como forma de organiza-
ção do trabalho e que tem se utili-
zado cada vez menos desse proce-
dimento. “Não é um tema que nos
encanta”, afirmou Rached. Em re-
lação às denúncias de práticas an-
tissindicais, o diretor do HSBC se
comprometeu a se informar sobre os
fatos relatados, mas de antemão afir-
mou que não existe nenhuma orien-
tação para qualquer descumpri-
mento das legislações dos diversos
países.                     Fonte: Contraf-CUT
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Pergunta: Sou aposentado pelo Banco do
Brasil e pago imposto de renda sobre toda
a complementação de aposentadoria pela
PREVI. Ocorre que entre 1989 e 1995 mi-
nhas contribuições ao fundo de previdência
foram tributadas. Posso pleitear a isenção de
imposto de renda de uma parte da minha
complementação de Aposentadoria?
Resposta: Para melhor esclarecimento de
sua dúvida, é imprescindível apresentar um
breve histórico da tributação das contribui-
ções às entidades de previdência privada.
No período anterior a janeiro de 1989 as con-
tribuições pagas pelos segurados às enti-
dades de previdência privada fechadas po-
diam ser deduzidas da base de cálculo do
Imposto de Renda, sendo tais valores tri-
butados apenas quando do recebimento do
benefício pelo Segurado.

Com o advento da lei 7.713/88 os valo-
res pagos pelos Segurados às entidades de
previdência privada fechadas não puderam
mais ser deduzidas da base de cálculo do Im-
posto de renda, sendo tributados na fonte
pela entidade pagadora. Assim, a partir de
janeiro de 1989 as contribuições dos Segu-
rados para as entidades de previdência pri-
vada passaram a ser tributadas. Por outro
lado, tal lei também determinou que quan-
do do recebimento dos respectivos benefí-
cios pelo Segurado, esse estaria isento do
imposto de renda na proporção de suas con-
tribuições pessoais.

Todavia, a partir de janeiro de 1996, por
força da lei 9.250/95 (Art. 4º, V), foi autorizada
novamente a dedução da base de cálculo do
imposto de renda, das contribuições vertidas
pelo Segurado às entidades de previdência
privada, com o fim de custear complemen-
tação de benefícios previdenciários.

Assim, as contribuições vertidas para os
fundos de privada a partir de janeiro de 1996,
com a finalidade de custear complementa-
ção de benefícios, devem ser deduzidas da
base de cálculo do Imposto de Renda.

Ante todos esses fatos mostra-se ilegal
a retenção de Imposto de Renda sobre a to-
talidade da complementação de aposenta-
doria recebida, haja vista que uma parcela
de tal complementação já fora tributada na
fonte, caracterizando-se dessa forma a
ocorrência de bi-tributação dessa parte dos
valores. Dessa forma, é possível o ajuiza-
mento de medida judicial pleiteando o re-
conhecimento do direito à isenção do Im-
posto de Renda sobre a parcela das contri-
buições pessoais vertidas à entidade de pre-
vidência privada no período compreendido
entre janeiro de 1989 e dezembro de 1995,
sendo que em diversos casos o judiciário já
se manifestou favoravelmente à tal isenção.

Estamos a disposição no plantão do Sin-
dicato e no telefone (19) 3253-2125 para es-
clarecermos outras dúvidas ou, caso seja de
vosso interesse, ajuizarmos as medidas ju-
diciais necessárias para pleitearmos o re-
conhecimento da isenção citada acima.

Crivelli Advogados
Associados

Ti re  suas  dúv i das

Jur íd ico

Desconto de IR sobre
complementação de

aposentadoria

II T A ÚT A Ú UU N I B A N C ON I B A N C O

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para

jorbanc@bancarioscampinas.org.br

Acaba o benefício “zero” no PAC antigo

OObenefício “zero” do PAC (Pla-
no de Aposentadoria Com-

plementar) antigo não existe mais.
A medida foi aprovada em recente
reunião do Conselho Deliberativo
da Fundação Itaubanco e con-
templa mil aposentados de ime-
diato. Parte significativa, cabe
destacar, não recebia nenhum be-
nefício em espécie e outros ga-
nhavam valores inferiores a 1 UP
(Unidade Previdenciária) da Fun-

dação, que hoje é de R$ 264,42.
Com a decisão, todos os benefi-
ciários do PAC antigo terão um
complemento de aposentadoria de
pelo menos uma UP. O fim do be-
nefício “zero” é uma antiga rei-
vindicação dos participantes. Os
conselheiros deliberativo e fis-
cal, inclusive, sempre defenderam
a medida em reuniões e negocia-
ções. “É uma vitória. Com essa de-
cisão, iniciamos um processo de

valorização dos participantes do
PAC. Queremos agora discutir os
índices de reajustes anuais válidos
aos participantes do PAC que não
migraram”, avalia o vice-presi-
dente do Sindicato e conselheiro
fiscal eleito, Mauri Sérgio.
Retroativo: O conselho da Fun-
dação Itaubanco vai analisar as
possibilidades legais de imple-
mentar o benefício mínimo re-
troativo a janeiro deste ano.

BB A N E S P R E VA N E S P R E V

Encontro Regional debate deficit do Plano II

OOSindicato sedia neste dia 15,
quarta-feira, o Encontro Re-

gional sobre o Deficit do Plano II
do Banesprev, a partir das 18h30.
O presidente do Banesprev, Jarbas
Antonio de Biagi, confirmou par-
ticipação no evento.

O Encontro Regional, que é
aberto, precede o Nacional, a ser

realizado em julho. Em novembro,
nova assembleia para avaliar e vo-
tar as propostas sobre a cobertura,
equacionamento, do deficit do
Plano II, a serem elaboradas no
Encontro Nacional. A realização
dos encontros e da nova assem-
bleia em novembro foi aprovada
pelos participantes que, reunidos

em assembleia no dia 30 de abril
último, rejeitaram as duas pro-
postas apresentadas pela diretoria
do Banesprev para equacionar o
deficit do Plano II.
Neuza do Banespa: Antes da
abertura do Encontro, show da
cantora e violonista Neuza do Ba-
nespa.

BB A N C OA N C O D OD O BB R A S I LR A S I L
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Nesta semana, eleição dos delegados sindicais

SSob a coordenação do Sindi-
cato, acontece nesta semana

(dias 15, 16 e 17) a eleição dos de-
legados sindicais do Banco do

Brasil.
A escolha será feita próprio lo-

cal de trabalho, no período das 8
às 17 horas. Para cada grupo de 80

funcionários, será eleito um de-
legado sindical, com mandato de
um ano, a partir do dia 21 de ju-
nho.

UNI Américas assina acordo com BB

AAUNI Américas assinou com o
Banco do Brasil, no dia 30 de

maio, em Brasília, o primeiro
acordo marco com uma empresa
do sistema financeiro no conti-
nente americano. O acordo tam-
bém é o primeiro do gênero feito
por uma multinacional brasileira.

Intermediado pela Contraf, o con-
vênio garante aos 118.900 bancá-
rios do BB que trabalham em to-
dos os países das Américas direi-
tos fundamentais previstos nas de-
clarações da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT); entre
eles, o de sindicalização e livre or-

ganização sindical. A UNI Amé-
ricas é a representação regional da
UNI Sindicato Global, que reúne
mais de mil sindicatos e mais de
22 milhões de trabalhadores do se-
tor de serviços em 160 países de
todos os continentes.

Fonte: Contraf-CUT 

Senado aprova fim da alta programada

AAComissão de Assuntos Sociais do
Senado aprovou no último dia 1º

o Projeto de Lei 89/2010, de autoria do
senador Paulo Paim (PT-RS), que ob-
riga o Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) a fazer perícia médica an-
tes de suspender o pagamento de

auxílio-doença concedido a traba-
lhadores sob licença para tratamen-
to de saúde. O projeto, que acaba com
a alta programada, tramitou em ca-
ráter terminativo, ou seja, não vai a
plenário e será enviado diretamente
à Câmara dos Deputados. A alta pro-

gramada, ainda em vigor, permite que
o INSS fixe um prazo em que o segu-
rado deve retornar ao trabalho, le-
vando em conta apenas o prognósti-
co da perícia médica inicial. O fim da
alta programada é uma bandeira de
luta dos bancários desde 2005.



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

Resfenol 20 cps R$  20,63 R$ 31,74

Melagrião xpe 150ml R$ 11,56 R$ 16,52

Amidalin pastilha R$ 7,88 R$ 12,13

Salsep spray R$ 11,18 R$ 14,90

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

Reforma: Clube mais acessível

OOClube dos Bancários, lo-
calizado no Jardim das

Paineiras, em Campinas, pas-
sará por uma ampla reforma,
que visa acesso fácil para todos.

Em função disso, a piscina e os
vestiários foram fechados no
último dia 7.

As quadras, lanchonete e o
campo com gramado sintético

permanecerão abertos durante
a reforma, que deve terminar
no final do mês de julho. Além
de alterar o acesso ao Clube –
nova portaria, por exemplo -, a

reforma inclui mudança de lo-
cal da sauna, troca da tenda
plástica (em frente a lancho-
nete), ampliação do estacio-
namento e revitalização geral.

Clube terá nova portaria Entrada será modificada

Classibancários
Aparelho de musculação

Vendo, banco supino VITA HOUSE
2000 (ver foto Google Imagem), 106 kg
de anilhas: 4x0,5kg, 4x1kg, 4x2kg,
4x3kg, 4x5kg, 2x10kg, 2x20kg; 3 bar-
ras maciças 40 cm cada e 1 barra ma-
ciça de 1,50m. R$ 400,00. Tratar com
Bonfim. Fone: (19) 9158-0039.

Apto 3 dormitórios
Vendo, 2 vagas de garagem, 01 WC
Social com box, 1 suíte, sala com sa-
cada, cozinha planejada, área de ser-
viço com armário. Condomínio com
área de lazer completa (piscina adul-
to e infantil, salão de festas, churras-
queira, play ground, quadra futebol).
Portaria 24 horas. Valor: R$ 199 mil.
Aceito financiamento habitacional. Tra-
tar com Lourival. Mais informações:
(19) 9122-7179 e 8830-5176.

Câmera digital/óculos
Vendo, DSRL-SONY ALPHA A330L
10.2MP, objetiva 28-55. Pouquíssimo
uso. Garantia Sony do Brasil. R$
1.400,00. Vendo óculos de Sol OAK-
LEY Hijinks, polarizado. Sem uso. R$
400,00. Tratar com Flavio. Fone: (19)
7815-8755 – ID 936*12006. 

Apto na Vila Industrial
Vendo, 2 dormitórios, novo, com ar-
mário sob medida, 1 WC social com
box, gabinete,sala para 2 ambientes,
cozinha planejada, área de serviço
com armário, 1 vaga de garagem.
Condomínio com área de lazer (salão
de festas, churrasqueira, play ground,
portaria 24 horas). Mais informações,
ligue (19) 9232-0145.

2 guitarras
Vendo, Dolphin, modelo Les Paul,
com case. R$ 550,00. Cort-x com
Floyd e com bag. R$ 800,00. Tratar com
Gustavo. Fone: (19) 9240-4211.

CC O N V Ê N I O SO N V Ê N I O S

Emagrecentro: Desconto de 5 a 10%. Rua Fonte da Saudade, 632,
Jardim São Paulo, Americana. Fone: (19) 3405-4236. www.ema-
grecentro.com.br
Jireh Beleza. Desconto de 10 a 50%. Rua Dr. Melchert, 115 (so-
breloja), Jardim Brasil, Campinas. Fone: (19) 3365-0888. www.jire-
hbelezaebemestar.com.br.

SS E R V I Ç OE R V I Ç O

Salão Lúcia Cabelos
(pavimento térreo da sede)

Corte masculino:

R$ 13,00

Corte feminino:

R$ 15,00

Pé e mão:

R$ 22,00

Escova, química

em geral e depilação:

a partir de R$ 7,00

Atendimento com
hora marcada

SS E D EE D E D OD O SS I N D I C A T OI N D I C A T O

Novo telefone
da lanchonete

AALanchonete da Silvia, ins-
talada no pavimento térreo

da sede do Sindicato, tem novo
telefone: 2511-1620.

A lanchonete serve almoço
de segunda a sexta-feira, com
entrega na região central, e
aceita Visa Refeição, Ticket Re-
feição e débito automático.
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