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BANRISUL

como candidatos os colegas Osmar
Sauer, da Agência Centro e Valdemir
Tarcísio La Maison, da Agência Avenida Brasil.
Na extensão de base, que compreende as cidades da região, temos
como candidato único o colega
Josemar Ceccagno Nunes. O mandato se inicia em 01 de Abril de 2012.

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Bancários exigem isenção de IR
sobre a PLR
Mobilizações serão realizadas
amanhã (22), em conjunto com
metalúrgicos, químicos e petroleiros,
pela isenção da cobrança de Imposto
de Renda sobre a Participação nos
Lucros e Resultados (PLR).
O objetivo é pressionar os
deputados para que aprovem duas
emendas na votação da Medida
Provisória (MP) nº 556/11, que entra
em pauta na Câmara a partir do
próximo dia 25 de março. As
emendas são de autoria dos

21 / março / 2012

3601-2785 ou 3601-2786

CAIXA FEDERAL

Eleições para Delegados Sindicais de
Base acontecem nos dias 22 e 23/03
Lembramos a todos os
banrisulenses de Passo Fundo e Região que nos dias 22 e 23/03 os diretores do SEEB Passo Fundo estarão
passando nas agências e postos de
atendimento do Banrisul para efetuar
a eleição para Delegados Sindicais de
Base.
Em Passo Fundo surgiram

Nº 2761

deputados federais Vicentinho (PTSP) e Paulo Pereira (PDT-SP) e
garantem a isenção de IR sobre a
PLR.
Hoje somente quem paga IR
sobre a distribuição dos lucros é o
trabalhador. As emendas, se
aprovadas, irão melhorar a renda e
incentivar o consumo, contribuindo
para o crescimento econômico e
social e abrindo caminho para uma
reforma tributária que favoreça a
sociedadee os trabalhadores.

Grupo debate CAT e
Saúde Caixa
Representantes
dos
trabalhadores retomaram os debates
do GT Saúde do Trabalhador da
Caixa Econômica Federal, nos dias
15 e 16 de março, em Brasília.
No
primeiro
dia
das
discussões, o impasse sobre o
superávit do Saúde Caixa foi
esclarecido. Com isso, a projeção
estimada para o exercício de 2012 é
de um superávit de cerca de R$ 65
milhões, sendo 30% do valor
contribuição dos trabalhadores e
70% da Caixa.
No segundo e último dia de
negociação, o grupo de trabalho teve
como pauta a Saúde do Trabalhador.
A Caixa concordou em tornar
obrigatória a emissão da CAT
(Comunicação de Acidente de
Trabalho) na suspeita de doença de
trabalho.
A Caixa também concordou
com a não obrigatoriedade de
especificar a CID-10, código do
diagnóstico, no atestado médico. A
decisão será incluída no RH 025, que
trata das licenças médicas.

PORTO ALEGRE

Lei dos biombos é debatida com a
Prefeitura Municipal
Os bancários e o vereador
Tarciso Flecha Negra (PSD) foram
recebidos nesta segunda-feira, dia 19,
pelo prefeito José Fortunati (PDT).
A audiência debateu a
regulamentação da Lei nº 11.188, de
4 de janeiro de 2012, que obriga os
estabelecimentos bancários a
instalarem biombos em frente aos
caixas de atendimento.
Diante da exposição dos
bancários, que pretendem definir as
especificações técnicas dos biombos
e outros pontos, para que a lei entre
logo em vigor, o prefeito sugeriu a
criação de um grupo de trabalho,
reunindo bancários e representantes

do Executivo.
A lei tem como objetivo evitar o
número elevado de ocorrências de
furtos, assaltos e até latrocínios após
a saída dos bancos.Nessa
modalidade de assalto, ladrões
observam a movimentação financeira
dos clientes no interior das agências
e atacam as vítimas em seguida.
Em Passo Fundo, embora ainda
não exista a lei, já temos pontos de
atendimento que instalaram os
biombos. A instalação dos biombos,
para aumentar a segurança de clientes
e usuários das agências bancárias, só
depende de boa vontade, algo que
todos os banqueiros desconhecem.

ITAÚ

Liderança em
reclamações ao BC
Dados divulgados na segundafeira (19) pelo Banco Central sobre
as reclamações de clientes mantêm
o Itaú como líder no ranking de
queixas, seguido por Banco do Brasil,
Santander, HSBC e Banrisul.
Além dos seus funcionários, o
Itaú também explora clientes e
usuários de forma desumana.
PIADINHA
-Cara, minha mulher acaba de fugir
com meu melhor amigo!
-Com quem?
-Não sei! Só sei que a partir de agora
ele é o meu melhor amigo!

