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EXPEDIENTE

Aliando muita esportivi-
dade e gols teve início o
Campeonato de Futsal Sil-
vio Nascimento 2009, sá-
bado, dia 16/05. Os resul-
tados da 1ª rodada foram:
BB 1 x 11 Real; Bradesco/
Ocian 3 x 2 Bradesco/Cen-
tro; Unibanco 1 x 2 Brades-
co/Guarujá; Itaú 6 x 2 Bra-
desco/Cubatão. Da 2ª ro-
dada: Bradesco/Vila Bel-
miro 8 x 3 Bradesco/Gua-
rujá; Itaú 4 x 4 Unibanco;
Bradesco/PG 3 x 1 Real; e

CAMPEONATO DE FUTSAL SILVIO NASCIMENTO
COMEÇA COM MUITOS GOLS

Bradesco/Centro 1 x 0 Ban-
co do Brasil. Estas serão
as partidas da 3ª rodada
disputadas no próximo
sábado dia 30/05: Real
x Bradesco/Ocian; BB x
Bradesco/Praia Grande;
Bradesco/Guarujá x Brades-
co/Cubatão e Unibanco x
Bradesco/Vila Belmiro. Logo
após os jogos Bar Cultural,
com muitas bandas e cerve-
jas e espetinhos a preços
promocionais. A piscina es-
tará aberta aos associados.

*
Uma reivindicação antiga é conquista-

da pelo empenho do Sindicato. A superin-

tendente do INSS da Baixada Santista,

anunciou que os funcionários da Caixa

Econômica Federal poderão fazer suas pe-

rícias nas agências do Instituto das cida-

des em que residem. Anteriormente os em-

pregados da CEF eram obrigados a se des-

locarem até São Paulo. Também é bom sa-

lientar que os funcionários SINDICALIZA-

DOS devem, após a perícia, trazer os re-

sultados para que o Sindicato acompanhe

o andamento dos processos junto ao INSS.

EMPREGADOS DA CEF
PODEM FAZER PERÍCIA NA

CIDADE ONDE RESIDEM
Você tem agora a oportunidade de alu-

gar o poliesportivo do Sindicato, dotado de
piscina, quadra esportiva e espaço com
churrasqueira, no Morro da Nova Cintra,

FAÇA SUA FESTA COM PISCINA NO GINÁSIO
para realizar sua festa da empresa de con-
fraternização, de aniversário e outras datas
festivas por um preço abaixo do mercado
para os associados, de janeiro a novembro.

MAIORES INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DO SINDICATO, AV. WASHINGTON
LUIZ, 140 OU PELO FONE: 3202.1670. FAÇA JÁ SUA RESERVA!!!
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! ALUGUEL PARA ASSOCIADOS
INCLUSOS PISCINA, QUADRA

POLIESPORTIVA, ESPAÇO COM
CHURRASQUEIRA, VESTIÁRIOS

COM DUCHAS E BANHEIROS

E R$ 1.000,00 PARA
NÃO SÓCIOS.

R$ 500,00
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BANQUEIROS PAGAM ENCONTRO EM RESORT
PARA MINISTROS E JUIZES DO TRABALHO

Um grupo formado por
42 juízes do trabalho e mi-
nistros do TST (Tribunal
Superior do Trabalho) teve
passagens, hospedagem e
refeições pagas pela Fe-
braban (Federação Brasi-
leira de Bancos) para par-
ticipar de um congresso
promovido pela entidade
em um resort cinco estre-
las na Praia do Forte (BA),
durante o feri-
ado prolon-
gado de 21
de abril.

É o 16º ano
que o evento
é realizado no
país, com o
objetivo de
discutir temas
relacionados a
questões tra-
balhistas, se-
gundo a fede-
ração dos bancos. A maior
parte dos dez ministros do
TST que estiveram no con-
gresso, dos presidentes ou
representantes de TRTs
(Tribunais Regionais do
Trabalho) de várias regiões
do país, entre eles o de

São Paulo, e dos juízes
que participaram do even-
to foram acompanhados
por suas mulheres ou ma-
ridos, a exemplo de anos
anteriores.

A diária de um aparta-
mento standard para um
casal no Tivoli Ecoresort
Praia do Forte, onde ocor-
reu o evento deste ano,
custa R$ 798, disseram

funcionários do ho-
tel. Cerca de 200 dos 293
apartamentos do hotel fo-
ram reservados para o "16º
Ciclo de Estudos de Direi-
to do Trabalho" da Febra-
ban.

Segundo alguns juízes

esses encontros podem ter
o objetivo de os bancos
aproximarem seus advo-
gados dos magistrados,
que por sua vez devem pri-
mar pela ética e a imparci-
alidade.

Sempre é bom informar
que os bancos, segundo o
ranking elaborado pelo
próprio Tribunal Superior
do Trabalho - TST - estão

entre os  cam-
peões em recla-
mações traba-
lhistas no país.
Este ano, a tôni-
ca das palestras
foram Projeto de
Lei que regula-
menta a terceiri-
zação no Brasil
e as demissões
durante a crise.

Vamos nos
mobilizar contra

as demissões que estão
sendo provocadas pelas
fusões e exigir nossos di-
reitos. Não podemos pagar
com o desemprego ou re-
dução de salários, por uma
crise que não foi produzi-
da pelo trabalhador.

3

COMO PEDIR A
RESTITUIÇÃO DO IR

TRIBUTADO DAS
FÉRIAS VENDIDAS

A Receita Federal escla-
receu que não irá descon-
tar o Imposto de Renda (IR)
sobre os dias de férias que
os trabalhadores venderem
às empresas. Quem pagou
o imposto indevidamente
poderá agora pedir o res-
sarcimento.

"Para ter a devolução
dos valores pagos, o con-
tribuinte deverá enviar uma
declaração retificadora refe-
rente ao ano-base em que
teve suas férias vendidas.
Os rendimentos das férias
vendidas devem ser apon-
tados no campo "rendimen-
tos não-tributáveis", afirma
João Carlos de Faria, Te-
soureiro do Sindicato.

Segundo a receita fede-
ral há a necessidade da em-
presa retificar também, a
DIRF, DCTF e Informe de
Rendimentos, sob pena de
se não o fizer o contribuin-
te cair na malha fina. A re-
ceita esclarece que, mesmo
que a empresa não faça a
correção dos documentos,

o trabalhador ainda pode
obter a restituição do valor
optando na Justiça, pelo
Juizado Especial Federal.

  Como essa norma exis-
te desde 2006, a Receita
afirma que só serão devol-
vidos os impostos pagos a
mais a partir desse ano-
base. Mas alguns especia-
listas têm uma interpreta-
ção diferente. Pela lei, o
contribuinte tem direito a
restituição do IR de férias
pedidas há até cinco anos.

A isenção do IR também
se aplica aos trabalhadores
com rescisão de contrato,
que receberam o adicional
de 1/3 das férias na oca-
sião, e aos funcionários que
entraram com o pedido de
aposentadoria e ganharam
as férias proporcionais.
Mas, segundo a Receita,
nesses casos a isenção
vale apenas a partir de
2008 e, portanto, quem se
enquadra nessas condi-
ções deve fazer o acerto na
próxima declaração.

SINDICALIZE-SE E LUTE POR SEUS
DIREITOS JUNTO COM O SINDICATO!!!



www.santosbancarios.com.br | santosbancarios@uol.com.br | Fones: (13) 3223.9040 / 0800.7711920UM SINDICATO DE LUTA

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO

"Campanha Salarial
em tempo de crise exi-
ge muita mobilização
de todos. Para sairmos
vitoriosos com a con-
quista de aumento aci-
ma da inflação e manu-
tenção dos direitos te-
remos que nos mobili-
zar com maior intensi-
dade em comparação
aos anos anteriores. Os
banqueiros vem acu-
mulando lucros há dé-
cadas e em todas as
campanhas salariais
dizem que não têm di-
nheiro, MENTIRA! Os
bancos no Brasil têm
obtido lucros acima
das instituições finan-
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ceiras dos Estados Uni-
dos", esclarece Ricardo
Saraiva Big, Presidente
do Sindicato. Segundo a
consultoria Economática,
dentre os 20 bancos de
capital aberto com ativos
acima dos US$ 100 bi-
lhões no continente ame-
ricano, o Banco do Brasil
é o mais rentável, segui-
do do Bradesco e do Itaú
Unibanco - respectiva-
mente, 5,48%, 4,95% e
4,54% - considerando o
primeiro trimestre deste
ano. Os dois primeiros
mantiveram as posições
conquistadas no ano pas-
sado e o terceiro subiu
duas. Em contrapartida,

as condições de trabalho
são terríveis, acúmulo de
serviços e assédio moral
por falta de funcionários
e cumprimento de metas
impossíveis são alguns

CAMPANHA SALARIAL
VITORIOSA VAI EXIGIR MUITA
MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA

dos fatores que estão le-
vando a categoria, aqui no
Brasil, a cada vez mais
contrair doenças ocupaci-
onais. Sem falar nos salá-
rios muito inferiores aos
praticados nos EUA.

Os bancos norte-ameri-
canos melhores coloca-
dos foram o State Street
Corporation (3,57%), Ame-
rican Express (3,16%) e
Wells Fargo (3%).

O calendário para a
Campanha Salarial já está
sendo organizado: dia 05/
06 haverá Seminário Re-
gional da Campanha Sa-
larial 2009, em Campinas,
organizado pela Federa-
ção dos Bancários de SP/
MS. Depois será marcada

a Conferência Interesta-
dual da Federação, que
reunirá bancários de
São Paulo e Mato Gros-
so do Sul e na seqüên-
cia será realizada a Con-
ferência Nacional dos
Bancários entre os dias
17 e 19 de julho. A dire-
toria de Santos e Região
participará de todos os
encontros.

"Vamos esquentar as
turbinas para reivindicar
a nossa parte deste bolo
gigante de lucros, que
ano a ano aumentamos
com nosso trabalho.
Não vamos pagar por
uma crise criada pela
ganância do capital",
afirma Big.

Bancários

e bancárias juntos

com o Sindicato

para lutar

por melhores

salários

Campanha deve ser forte para conquistarmos aumentos dignos


