terça-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

TST declara não abusiva a greve no
Banco de Amazônia
A Contraf-CUT e as demais
entidades sindicais tentaram avanços
na proposta do banco, mas sem êxito.
O banco não avançou em nada em
sua proposta aos trabalhadores.
Os trabalhadores repudiam a
atitude do banco de querer colocar fim
à greve na instituição por meio do
dissídio coletivo e reafirmam a
convicção de que as vias
democráticas, que contemplam a
negociação entre bancos e seus
funcionários na Campanha Nacional,
são o melhor caminho para a
valorização
da
categoria

IMPOSTO

Trabalhadores querem isentar
PLR de Imposto de Renda
Os trabalhadores bancários,
químicos e metalúrgicos estão
lançando um abaixo-assinado
conjunto que será encaminhado ao
Congresso Nacional e ao Governo
Federal para cobrar a isenção de
Imposto de Renda na Participação
nos Lucros e Resultados (PLR)
recebida pelos trabalhadores.
Enquanto a PLR dos
trabalhadores é tributada, a parcela
do lucro liquido das empresas
distribuída a seus acionistas é isenta

do imposto desde 1996.
Segundo o Sindifisco, entre
agosto de 2010 e setembro deste ano,
as pessoas físicas pagaram um total
de R$ 89,9 bilhões, entre IR e valores
retidos na fonte como rendimentos do
trabalho.
Já os bancos contribuíram com
apenas R$ 37,2 bilhões entre
Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, PIS/Pasep, Cofins e Imposto
de Renda, devido à série de isenções
a
que
estão
sujeitos.

INSS

Auxílio-doença sem perícia para
afastamento de até 60 dias
O INSS apresentou nesta
semana o novo modelo de concessão
de auxílio-doença, sem perícia, para
afastamentos de até 60 dias.
A nova regra começará a ser
testada no ano que vem para valer em
todo o país em 2013. Hoje, o exame é
obrigatório em todos os afastamentos
superiores a 15 dias. A proposta,
apresentada no Conselho Nacional de
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CRISE NA EUROPA

JUSTIÇA

O Tribunal Superior do Trabalho
(TST) indeferiu na sexta-feira (28) o
pedido de liminar feito pelo Banco da
Amazônia e declarou não abusiva a
greve dos funcionários da instituição.
Dessa forma, continua a paralisação
dos trabalhadores, que já dura 32 dias.
Os bancários agora aguardam
o agendamento pelo Tribunal da data
do julgamento das questões
econômicas.
Na quinta-feira (27), aconteceu
a audiência de conciliação no TST
sobre o dissídio coletivo ajuizado pelo
Banco da Amazônia.

Nº 2728

Previdência Social, em Brasília, vai
tirar a perícia da maioria dos casos
de doença ou acidente.
Terão de passar por perícia no
posto, na hora da concessão do
auxílio, os segurados que sofrerem
acidentes de trabalho, os com
sintomas inespecíficos ou com
doenças originadas no nascimento ou
que
surgem
na
infância.

106 bilhões de euros
para salvar bancos
Os bancos da União Europeia
precisarão captar 106 bilhões de
Euros (US$ 146 bilhões) em capital
adicional até o fim de junho de 2012.
A Autoridade Bancária Europeia
(EBA, pelas iniciais em inglês) disse
que os bancos têm de formar
reservas de segurança temporárias
de capital contra exposições aos
títulos soberanos e precisam deter
um índice de capitalização de nível 1
de 9%.
Na Espanha, o Santander
precisaria de
15 bilhões. A
necessidade de captação urgente
atinge grande parte dos bancos
europeus envolvidos na crise. Boa
parte deles afirma que não precisará
de ajuda governamental. Sera?
PLR

Caixa Federal paga
hoje
Os empregados da Caixa Federal
terão creditados no dia 1º de
novembro a primeira parcela da
Participação nos Lucros e
Resultados, do valor adicional e a
PLR Social.
O que será creditado hoje é uma
antecipação que corresponde à
distribuição de 4% do lucro líquido do
primeiro semestre da Caixa a título
de PLR Social; a primeira parcela da
PLR de 54% do salário mais R$ 840
(com teto de R$ 4.696,37), e a
distribuição de 2% do lucro líquido do
primeiro semestre referente à PLR
adicional (teto de R$ 1.400).
PIADINHA
Dois advogados estão almoçando,
quando de repente um deles salta da
cadeira e diz:
- Puxa vida, esquecemos de trancar
o escritório!
- Não faz mal – responde o outro. –
Estamos
os
dois
aqui!

