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FEEB SP-MS

Sindicato recupera
mais de R$ 11 milhões

em direitos trabalhistas

SS I S T E M AI S T E M A FF I N A N C E I R OI N A N C E I R O

OO Sindicato recuperou R$
11.695.446,99 em direitos

trabalhistas descumpridos pelos
bancos, no ano passado. O valor
corresponde a processos judiciais
e acordos firmados nas Comissões
de Conciliação Prévia, ingressados
e coordenados pelo escritório Cri-
velli Advogados Associados. Des-
se total, R$ 9.997.165,89 foram
resgatados na Justiça; e R$
1.698.281,10 resultaram de con-
ciliação. Em relação à 2010, quan-

do o total foi de R$ 7.581.526,67,
o Sindicato recuperou mais R$
4.113.920,32.

Para Vera Lúcia Moreira, dire-
tora Jurídica, os números mostram
a importância do Sindicato. “O pa-
pel da entidade de classe é a de-
fesa dos direitos dos trabalhado-
res em todas as esferas; seja na
mesa de negociação, na greve,
na Justiça e na CCP. É fundamen-
tal, no entanto, que o bancário
acredite na força de seus repre-

sentantes legais no mundo do
trabalho, bem como fortaleça sua
entidade com um simples gesto,
que é a sindicalização. Afinal,
com respaldo da categoria o Sin-
dicato tem mais poder de pressão
e reais condições para criar uma
estrutura eficiente. O expressivo
resultado obtido em 2011 deixa
claro que esse é o melhor cami-
nho. Junto com seu Sindicato, o
trabalhador impõe respeito, res-
gata direitos não cumpridos”. O

advogado Nilo Beiro destaca que
“novamente ficou demonstrado
que os bancários devem lutar
pela garantia de seus direitos,
seja nas comissões ou na Justiça.
O desrespeito à legislação do tra-
balho, infelizmente, é uma cons-
tante”.

Atendimento
Os advogados prestam atendi-

mento com hora marcada na sede
e subsedes do Sindicato. Agende
sua consulta.

Itaú implanta CTO em Mogi Mirim

OO Itaú anunciou no último dia
27, em Mogi Mirim, a im-

plantação do Centro Tecnológico
de Operações (CTO). Convidados
pelo prefeito Carlos Nelson Bueno,
os diretores Vander, Samuel, Cézar,
Donizetti, Danilo, Vagner e o pre-
sidente Jeferson Boava participa-
ram do evento, que reuniu várias
autoridades; entre elas, o gover-
nador Geraldo Alckmin e o Secre-
tário Estadual de Emprego e Re-
lações do Trabalho, Davi Zaia.
Pela diretoria banco, Marcos Lis-
boa, Alexandre de Barros e Luís
Otávio Matias.

Para o presidente Jeferson, a im-
plantação do CTO em cidade da

base do Sindicato “fortalece o pa-
pel da entidade. Inclusive o Sin-
dicato já participou de audiência

pública sobre o CTO em Mogi Mi-
rim. Diga-se, de passagem, o Sin-
dicato acompanha a implanta-

ção do CTO desde que a informa-
ção veio à público, no ano passa-
do. Inicialmente seria em Campi-
nas. Felizmente será construído
numa cidade da base. A priorida-
de do Sindicato é discutir as con-
tratações com o Itaú, a exemplo do
que foi proposto ao Santander,
que está construindo unidade si-
milar em Campinas, a ser inau-
gurada neste ano”.

394 vagas
As obras do CTO devem come-

çar em fevereiro; a etapa inicial
deve ser concluída em 2014; a fi-
nal, em 2035. Segundo os repre-
sentantes do Itaú, serão criados
394 novos empregos.

Em sentido horário, Donizetti, Vagner, Davi, Samuel, Marcos Lisboa (vice-presidente de Risco
Operacional e Eficiência/Itaú), Jeferson e Alexandre de Barros (vice-presidente de Tecnologia
de Informação/Itaú)

Contraf-CUT completa seis anos de luta

OOSindicato encaminhou mensagem à diretoria da Contraf-CUT saudando os seis anos de fundação
da entidade. Confira:  “A Diretoria do Sindicato dos Bancários, Financiários e Cooperavitários de

Campinas e Região saúda a Contraf-CUT que, neste 26 de janeiro de 2012, comemora seis anos de
luta em defesa dos direitos dos trabalhadores do ramo financeiro; seis anos na construção e solidifica-
ção da unidade nacional. Jeferson Boava, Presidente”.

Júlio César Costa
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Assembleia aprova acordos da PLR e PPR

RReunidos em assembleia no
próprio local de trabalho, os

funcionários do Citibank, Citi-
bank N.A. e Citicard aprovaram
no último dia 26 os acordos sobre
a Participação nos Lucros e Re-
sultados (PLR) e o Programa de
Participação nos Resultados (PPR).
Diferente da Convenção Coletiva
de Trabalho da categoria (CCT),
que prevê o pagamento para mar-
ço deste ano, a PLR e a parcela
adicional de PLR referentes à
2011 foram creditadas na semana
passada (até dia 28); no mesmo
prazo foi efetuado também o cré-
dito do PPR, que tem valor míni-
mo de R$ 120,00. Além disso, o
acordo da PLR garante mais uma
cesta alimentação; o valor é igual
ao previsto no acordo da catego-
ria (R$ 339,08), pago no ano pas-

sado. O crédito da nova cesta
será realizado no próximo mês de
julho.

O acordo da PLR segue a CCT
da categoria. Ou seja, 90% do sa-

lário mais valor fixo de R$
1.400,00 (regra básica) a título de
PLR e parcela adicional de R$
2.800,00. Os valores antecipados
em 2011 foram descontados.

Quanto ao valor do PPR, previsto
no acordo aprovado, não foi des-
contado da PLR. “Pela primeira
vez o Sindicato assina acordos so-
bre a PLR e o PPR com o Citibank.
O que representa um avanço.
Cabe destacar que o acordo da
PLR garante mais uma cesta ali-
mentação e o programa próprio
(PPR) não foi descontado da PLR.
E mais: agora temos um instru-
mento jurídico, um contrato sobre
a chamada remuneração variável.
Se antes os critérios eram defini-
dos apenas pelo banco, a partir
deste momento criamos um es-
paço para negociar, acompanhar
o programa”, analisa o diretor do
Sindicato, Marcos Lima, que coor-
denou a assembleia do último
dia 26 junto com o diretor André
von Zuben.

Pagamento de programas antecipado

SS E G U R A N Ç AE G U R A N Ç A

Vereadores de Campinas aprovam projeto de lei

AA Câmara de Vereadores de
Campinas aprovou no dia

14 de dezembro último, em pri-
meira votação, o projeto de lei nº
387/11 que trata da instalação de
novos dispositivos de segurança
em agências bancárias. A segun-
da votação deve ocorrer em feve-
reiro; na primeira, esteve em pau-
ta a constitucionalidade do proje-
to de lei. De autoria do então pre-
sidente da Câmara, Pedro Serafim
(hoje prefeito), o projeto de lei
teve como base o modelo protoco-

lizado pelo Sindicato no dia 28 de
julho passado.

Elaborado pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf-CUT),
em parceria com a Confederação
Nacional dos Trabalhadores Vigi-
lantes (CNTV), o modelo de projeto
de lei foi apresentado aos verea-
dores e/ou prefeitos de 36 cidades
das 37 que compõe a base do Sin-
dicato, desde o lançamento da
Campanha por Mais Segurança
nos Bancos, em abril último. Em

sete cidades - Amparo, Hortolân-
dia, Monte Mor, Mogi Guaçu, Nova
Odessa, Estiva Gerbi e São João da
Boa Vista – o projeto de lei já foi
aprovado pelos vereadores; em
três (Hortolândia, Estiva Gerbi e
Nova Odessa) já é lei municipal.
“A Campanha lançada pelo Sin-
dicato mostra resultados concretos.
Nossa luta em defesa da vida está
sintonizada com sociedade, com
as autoridades legislativas, com a
categoria”, avalia o presidente do
Sindicato, Jeferson Boava.

O que prevê o projeto de lei
O texto base estabelece a instalação de porta gira-

tória com dispositivo detector de metais em todas as agên-

cias; armários para uso de clientes/usuários; vidros la-

minados resistentes a impactos e a disparos de armas

de fogo nas fachadas externas e divisórias internas das

agências e postos de serviços; sistema de monitoração

e gravação eletrônicas de imagens, em tempo real, atra-

vés de circuito fechado de televisão, interligado com uma

central de controle fora do local monitorado; câmeras para

captar imagens em todos os acessos destinados ao pú-

blico, em todos os caixas, autoatendimento, incluindo cal-

çadas externas e estacionamento; divisórias opacas en-

tre caixas e caixas eletrônicos; e biombos entre a fila de

espera e a bateria de caixas, bem como na área dos ter-

minais de autoatendimento.

SS I S T E M AI S T E M A FF I N A N C E I R OI N A N C E I R O

CMN adia até abril prazo para correspondentes atuarem em agências

O Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN) prorrogou para o dia 2
de abril a proibição para contra-
tação de correspondentes bancá-
rios pelas instituições financeiras
para atuação dentro das agências
ou dos postos de atendimento. A
data prevista originalmente para
início de vigência da medida era
o dia 2 de janeiro.

Segundo o chefe do Departa-
mento de Normas do Banco Cen-

tral, Sérgio Odilon dos Anjos, a
prorrogação foi feita a pedido dos
bancos para se adequarem a re-
gulamentação. Odilon ressaltou
que a atuação dos corresponden-
tes bancários dentro das agências
ou dos postos de atendimentos
“descaracteriza” o exercício da
atividade. Correspondentes ban-
cários são serviços que empresas
fazem para os bancos, como aten-
dimento 24 horas por dia, autori-

zados pelo Banco Central.
Avaliação

Para o presidente do Sindicato,
Jeferson Boava, os bancos são
ágeis para cobrar dos bancários o
cumprimento de metas. “Mas,
quando se trata de cumprir a le-
gislação, alegam dificuldades. A
prorrogação do prazo deixa claro,
mais uma vez, que o CMN, assim
como o Banco Central, são sub-
missos à Febraban, aos bancos”.

Júlio César Costa
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Pergunta: Há alguns anos me
aposentei, mas continuo traba-
lhando e pagando INSS. Ouvi fa-
lar que posso entrar com ação
para alterar o valor de minha
aposentadoria. É isso mesmo?
Resposta: A situação já foi abor-
dada aqui anteriormente, mas
ainda merece atenção. Até 1993,
existia o benefício previdenciário
chamado “pecúlio”, que consistia
em um valor, correspondente às
contribuições realizadas para a
Previdência depois da aposen-
tadoria que era pago em parce-
la única, corrigida, assim que o
aposentado deixasse de traba-
lhar.

A Medida Provisória de nº
381/93,  extinguiu esse benefício.
A Lei  8.870/94 isentou da con-
tribuição à Previdência os apo-
sentados que continuassem tra-
balhando ou que voltassem ao
trabalho. Já a Lei 9.032/95 aca-
bou com essa isenção, determi-
nando que o aposentado que
mantém emprego deve contri-
buir.

Isso vale até hoje. Mas os Tri-
bunais, muitas vezes, concedem
aos segurados a “desaposenta-
ção”, que seria como o aposen-
tado desistir de sua aposentado-
ria e solicitar uma nova, com o
cálculo do valor do benefício re-
feito computando as novas con-
tribuições. O Supremo Tribunal
Federal iniciou em setembro de
2011 o julgamento de um caso
sobre o assunto, e o seu resul-
tado terá repercussão geral, ou
seja, valerá para todos os casos
em todo o País. Esse julgamen-
to deve prosseguir a qualquer mo-
mento.

Crivelli Advogados
Associados

Ti re  suas  dúv i das

Jur íd ico

Aposentadoria:
alteração de valor
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Hospital Celso Pierro agora atende Saúde Bradesco

OOHospital e Maternidade Cel-
so Pierro, da PUC Campinas,

agora faz parte da rede creden-
ciada do Saúde Bradesco. O con-
vênio foi anunciado pelo diretor
de Relações Sindicais do Brades-
co durante reunião com os sindi-
catos filiados à Federação dos
Bancários de SP e MS para tratar
da ampliação da rede credencia-
da, no último dia 26. O diretor do
Bradesco, que apresentou um ba-
lanço das novas inclusões à rede,
anunciou também o convênio
com o Indaiatuba Day Hospital.

Para o diretor de Saúde do
Sindicato, Gustavo Frias, o con-
vênio com o Celso Pierro, que ofe-
rece cirúrgia pediátrica e 30 es-
pecialidades, atende pedido dos
usuários. “Em agosto do ano pas-
sado encaminhamos ao banco
uma lista com 50 nomes de pro-
fissionais nas áreas médica e
odontológica. Inclusive o balanço
apresentado aponta a inclusão de
60 novos profissionais em Cam-
pinas e Região à rede. São João da
Boa Vista, no entanto, não foi
contemplada. A Seguradora as-
sumiu compromisso em solucio-
nar o problema”. Gustavo lembra

que a discussão de novos cre-
denciados teve início em dezem-
bro de 2010.
Aposentadoria – Durante a reu-
nião, que contou também com a
participação dos diretores Louri-
val e Eduardo, o Sindicato inda-
gou o Bradesco sobre a extensão
do plano de saúde aos aposenta-
dos. O diretor de Relações Sindi-
cais disse que não há previsão
para atender a reivindicação. 
Plano odontológico – Os funcio-
nários e dependentes agora pas-
sam a ser atendidos pela Odon-
toprev, que incorporou a Dental

Bradesco. Mais informações no
site da empresa, em “Rede Ideal”.
A reunião, vale ressaltar, contou
também com a participação de re-
presentantes das áreas de Saúde
e Dental.
Credenciados – A qualidade dos
serviços, bem como a ampliação
da rede de credenciados, depen-
de do envolvimento dos usuá-
rios. “Se o funcionário não for
atendido pelo conveniado ou na
cidade onde reside faltam profis-
sionais credenciados, é funda-
mental avisar o Sindicato”, ob-
serva o diretor Gustavo.

Diretores do Sindicato e representantes do Bradesco

SS A Ú D EA Ú D E

Comissão da Câmara aprova estabilidade
de gestante durante aviso prévio

AAComissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Pú-

blico da Câmara dos Deputados
aprovou, em dezembro último,
projeto de lei que garante estabi-
lidade no emprego à trabalhado-
ra que tem a gravidez confirmada
durante o período de aviso prévio.
A medida está prevista no PL
7.158/10, do Senado, e altera a

Consolidação das Leis do Trabalho
(Decreto-Lei 5.452/43).

Pela proposta, a empregada
gestante demitida só será efetiva-
mente dispensada após o fim da li-
cença-maternidade. A estabilida-
de também será válida nos casos
de aviso prévio indenizado, quan-
do a empregada recebe o salário
referente ao período de aviso pré-

vio, mas não é obrigada a com-
parecer ao serviço.

Tramitação
A proposta, que tramita de for-

ma conclusiva e em regime de
prioridade, já foi aprovada pela
Comissão de Seguridade Social e
Família. Será analisada ainda
pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. 

Entra em vigor nova tabela do IRPF

AAnova tabela do Imposto de Renda retido na fonte, com
as alíquotas que serão aplicadas nos salários deste

ano para a declaração do Imposto de Renda em 2013, já
está em vigor, com correção de 4,5%, abaixo da inflação
do período.

O percentual de 4,5% de reajuste, definido no início do
ano passado pelo governo pelo período de três anos, se-
gue o centro da meta de inflação estabelecida pelo Con-

selho Monetário Nacional (CMN). Conforme a nova tabela,
estarão isentos da cobrança os trabalhadores que têm ren-
da até R$ 1.637,11. Pela tabela em vigor em 2011 e que
será usada no cálculo do imposto a ser declarado neste
ano, essa isenção era de R$ 1.566,61.

Há cinco faixas de tributação (veja tabela no site
www.bancarioscampinas.org.br). A maior alíquota, de
27,5%, passará a ser aplicada a quem ganha mais de R$
4.087,65, contra R$ 3.911,63 no ano passado.

Perguntas ou sugestões de temas
devem ser enviadas para

jorbanc@bancarioscampinas.org.br

BI/SEEBC



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 médio/mercado

Minesol 30 Oil Control R$ 49,80 R$ 71,14

Neutrogena Ultra Sheer 55 R$ 43,50 R$ 62,14

Spectraban T com base R$ 38,00 R$ 54,29

Sundown facial 30 R$ 26,00 R$  37,14

Intensive Body Care
Neutrogena 400 ml

R$ 14,50 R$  20,71

Tudo em 2 vezes, sem juros: cheque 30/60 dias
Cartões Visa e Mastercard em 3 vezes

Torneio 58 anos no Clube
EEm comemoração aos 58 anos

de fundação, o Sindicato rea-
liza Torneio de Futebol Soçaite,
Vôlei de Duplas e Tênis de Cam-
po no dia 25 de fevereiro no Clu-
be; dois dias antes da histórica
data. As inscrições já estão aber-
tas e se estendem até o dia 13 de
fevereiro. Os sindicalizados de-
vem ser inscrever via e-mail: aten-
dimento@bancarioscampinas.org.
br ou esportes@bancarioscampi-
nas.org.br. Para facilitar, o sindi-
calizado deve informar o nome
completo.

Números de inscritos
Soçaite: 12 sindicalizados; 2 con-
vidados. Vôlei de Duplas: 2 sin-
dicalizados; 1 convidado. Tênis de
Campo: 1 sindicalizado; 1 convi-
dado. No caso do Vôlei e Tênis, a
inscrição pode ser mista.

AA N B I M AN B I M A

Mais barato, curso será no Sindicato. Estacionamento grátis

AAdécima versão do curso pre-
paratório ao exame de certi-

ficação da Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Fi-
nanceiros e de Capitais (ANBIMA),
nas modalidades CPA 10 e CPA 20,
será realizada em março na sede
do Sindicato e bancário sindicali-

zado terá estacionamento gratui-
to. Quer mais? O valor do curso -
para quem é sindicalizado - sofreu
redução, passando de R$ 680,00
para R$ 620,00 (4 parcelas de R$
155,00); incluindo material de
apoio.

Para o bancário não sindicali-

zado, o valor do curso não mudou:
R$ 900,00 (2 parcelas de R$
450,00), taxa de inscrição de R$
50,00 e sem direito à estaciona-
mento gratuito. As inscrições de-
vem ser feitas na sede do sindica-
to até o dia 24 de fevereiro.

O curso será ministrado por

professores certificados, no perío-
do de 3 de março a 14 de abril,
sempre aos sábados.
Informações: (19) 3731-2688 ou
atendimento@bancarioscampi-
nas.org.br. Vale ressaltar que o
curso será realizado com no mí-
nimo 25 alunos.

Matinê de Carnaval no Clube
Dias 19 e 21 de fevereiro.

A partir das 14h.
Música ao vivo e atividades

recreativas para as crianças.

Júlio César Costa
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