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CONTA-SALÁRIO I

Obrigatoriedade da implantação do
dispositivo é adiada pela 5ª vez
O Ministério do Trabalho e
Emprego decidiu adiar, pela quinta
vez, a data para obrigatoriedade de
uso do ponto eletrônico nas empresas
com mais de dez funcionários.
A portaria nº 2.686, publicada
nesta quarta-feira (28) no Diário Oficial
da União, estabelece que a medida
entra em vigor em datas diferentes,
de
acordo
com
setores.O
escalonamento é necessário devido
à identificação de dificuldades
operacionais ainda não superadas
em alguns segmentos da economia.
O registro eletrônico do ponto é
previsto na CLT, e a nova

Nº 2744

regulamentação determina que os
aparelhos devem ser certificados por
órgãos técnicos, além de ter memória
inviolável e emitir recibos em papel
para o trabalhador a fim de evitar
fraudes. As regras foram editadas em
portaria nº 1.510, de 2009, que resultou
no Sistema do Registro Eletrônico do
Ponto (SREP).
Há possiblidade de adoção de
sistemas alternativos, desde que
autorizados e aprovados por
convenção ou acordo coletivo de
trabalho, fato que pode ser
comprovado pelo recente acordo
fechado entre a Contraf e o Bradesco.

Servidores passam a
ter portabilidade
O servidor público que recebe
pagamento em conta-salário pode, a
partir desta segunda-feira (2), pedir
a transferência automática do
dinheiro para o banco que escolher.
Esses trabalhadores foram os
últimos a ter acesso ao benefício,
uma vez que os da iniciativa privada
têm esse direito desde 2009.
Com o prazo maior para a
entrada em vigor do benefício ao
funcionalismo público, os estados e
municípios puderam oferecer por
mais tempo o atrativo dos
pagamentos aos servidores na hora
de leiloar as folhas às instituições
f i n a n c e i r a s .

ITAÚ

Pressão vai além das metas abusivas
É um ciclo vicioso no Itaú
Unibanco. Primeiro os bancários são
obrigados a ‘empurrar’ todo o tipo de
produto aos correntistas. Depois,
devem cobrar em caso de
inadimplência. E se em um dos casos
o funcionário não atingir a meta, a
resposta é uma só: demissão.
Essa é a realidade que vem
sendo denunciada ao movimento
sindical por trabalhadores de agências
em todo o país. Há o PDD (Provisão
para devedores duvidosos) e os
gerentes e outros funcionários são
obrigados a atingir as metas impostas

para recuperação de crédito. Não
adianta só bater a meta.
Além de faltar funcionários,
sobram filas e demandas e ainda os
trabalhadores são obrigados a vender
produtos e recuperar crédito.
O Itaú Unibanco tem demitido
até pessoas que retornam de
afastamentos por motivo de doença.
Há o caso de uma pessoa, em São
Paulo, que saiu para se tratar de
câncer e quando retornou foi demitida.
Essa é a sensibilidade do banco
que, inclusive, nem sequer tem
programa
de
reabilitação.

RECEITA FEDERAL

Tabela do IR tem reajuste de 4,5%
A nova 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 segue o centro da meta de
inflação estabelecida pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN).

Conforme a nova tabela, estarão
isentos da cobrança os trabalhadores
que têm renda 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.
A maior alíquota, de 27,5%,
passará a ser aplicada a quem ganha
mais
de
R$
4.087,65.

CONTA-SALÁRIO II

Novidade acirrará
disputa entre bancos
A instituição que processa o
maior número de folhas de
pagamento de servidores públicos no
país é o Banco do Brasil (BB), com
71% do total de folhas. Em seguida
vêm a Caixa, com 12,65% , o Banco
de Brasília (BRB) - 4,01% , o Itaú2,79% e o Bradesco-1,31%.
A portabilidade das contas, que
agora foi extendida aos servidores,
aumenta ainda mais a competição
entre os bancos. De uma forma
geral, estas contas são vistas pelos
bancos como a porta de entrada para
a venda de produtos aos novos
correntistas, iniciando uma relação
abusiva de exploração constante.
PIADINHA
Na delegacia:
-Vim registrar uma ocorrência de
desaparecimento de minha sogra!
-Há quantos dias ele está sumida?
-Há
umas
três
semanas!
-E porque só agora veio registrar?
-Na verdade eu custei a acreditar que
estava
com
tanta
sorte!

