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IR SOBRE PLR

sindicais”, disse o ministro.
A presidente Dilma Rousseff
deve se reunir com as centrais nesta
quinta-feira, dia 3, para tentar chegar
a um acordo sobre a proposta, mas
Carvalho adiantou que não haverá
isenção completa de imposto sobre a
PLR.
O encontro da presidente com
as centrais sindicais vai acontecer no
mesmo dia da posse de Brizola Neto
no
Ministério
do
Trabalho.

CAMPANHA SALARIAL 2012

Comando Nacional se reúne no dia 04
de maio, em São Paulo
O Comando Nacional dos
Bancários, coordenado pela ContrafCUT, se reúne nesta sexta-feira, dia
4 de maio, às 15 horas, para discutir
e definir o calendário de organização
da Campanha Nacional dos
Bancários 2012.

A exemplo dos últimos anos, o
objetivo é estabelecer novamente um
processo democrático e participativo,
buscando o fortalecimento da unidade
nacional e a construção das
estratégias e da pauta de
reivindicações
da
categoria.

INSS

Novos critérios para concessão de
auxílios geram polêmica
O novo sistema de concessão
de auxílio-doença e auxílio-acidente,
em estudo no Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), provocou
polêmica em audiência pública na
Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH), na
quinta-feira (26).
Ao fim do debate, o próprio
presidente do INSS, Mauro Hauschild,
reconheceu
“excesso
de
pragmatismo” ao tratar de um
assunto complexo, como a saúde do
trabalhador.
O INSS colocou na internet uma
tabela de “tempo estimado para
recuperação da capacidade funcional
baseado em evidências” e abriu uma
consulta pública à população.
O documento de quase 500
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL I

Governo aceita discutir isenção
de parte do imposto
Nas festas de comemoração
deste 1º de Maio em São Paulo, o
ministro-chefe da Secretaria Geral da
Presidência da República, Gilberto
Carvalho, anunciou que o governo
aceitou discutir com as centrais
sindicais a concessão de isenção de
parte do Imposto de Renda sobre a
Participação nos Lucros e Resultados
(PLR).“Falta a gente chegar, essa
semana ainda, a um número para o
acordo entre o governo e as centrais
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páginas lista as doenças, os
respectivos códigos CID e o tempo
previsto para a recuperação.
O presidente do INSS disse que
não houve intenção de intervir no ato
médico, mas apenas agilizar a
concessão do benefício. Segundo ele,
o INSS dispõe de apenas 4 mil
médicos para realizar 700 mil perícias
por mês, e o prazo para atendimento,
em algumas cidades do interior, pode
chegar a 100 dias.
O presidente da Associação
Nacional dos Médicos Peritos da
Previdência Social, Geilson Gomes de
Oliveira, disse que o problema não
reside nos critérios de concessão de
benefícios, mas na devolução do
trabalhador ao mercado de trabalho
“em condições não seguras”.

Eleições para
Delegado Sindical
Informamos a todos os
empregados da CEF de Passo
Fundo, Lagoa Vermelha, Sananduva
e Tapejara que no dia 07/05/2012
será aberto o prazo para as
inscrições dos candidatos ao cargo
de Delegado Sindical.
As inscrições vão até o dia
16/05/2012 e podem ser feitas
diretamente no Sindicato, ou com os
diretores
do
SEEB
que,
regularmente, visitam as agências da
CEF.
As eleições serão feitas nos
locais de trabalho, nos dias 22 e 23
de maio de 2012. O mandato tem
durabilidade de um ano a contar do
dia 1º de junho de 2012.
Pelo regulamento, cada
unidade ou departamento tem direito
a
um
Delegado
Sindical.
CAIXA FEDERAL II

Acordo para o
Feirão é firmado
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região e a Caixa
Federal firmaram acordo sobre o
Feirão de imóveis que será realizado
nos dias 19 e 20 de maio (sábado e
domingo), no Bourbon. As horas
trabalhadas
serão
pagas
integralmente pela CEF conforme a
lei.
O Banco também apresentou
ao SEEB uma lista com os nomes
dos trabalhadores escalados e o
horário que por eles será cumprido.
PIADINHA
A rainha Elizabeth, da Inglaterra,
recebe um diplomata português e o
leva para passear de carruagem. Ela
solta um sonoro pum e,
imediatamente, pede desculpas. O
diplomata, então responde: - Não há
de que majestade... Eu até pensei
que tivesse sido o cavalo!

