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COMEMORAÇÃO

Feliz Ano Novo!
A Diretoria Colegiada do SEEB
Passo Fundo e Região deseja a todos
os bancários um feliz 2013. Que o
ano que se inicia seja repleto de
conquistas e que todos os desejos
sejam realizados.
Que a categoria bancária
mantenha a sua tradicional disposição

para lutar e continue sendo um
referencial para as demais classes de
trabalhadores. Que cada trabalhador
do setor bancário possa gozar de boa
saúde e ter paz para aproveitar a vida
ao lado dos seus. Felicidade e vida em
abundância é o que desejamos a
todos os bancários em 2013!

LEGISLAÇÃO

Conquistada a isenção de IR para
PLR de até R$ 6.000,00
Pouco mais de um ano após
iniciadas manifestações dos
sindicatos, medida provisória
publicada no Diário Oficial da União
isenta totalmente trabalhadores que
recebem até R$ 6 mil de participação
no lucro das empresas. Demais
valores têm tabela progressiva.
Até o valor de R$ 6 mil a isenção
é total. Acima desse montante, uma
tabela progressiva será aplicada.
O fato é que a luta empreendida
pelos sindicatos dos bancários,
metalúrgicos, químicos, petroleiros e
urbanitários, desde o final de 2011,
finalmente resultou em justiça
tributária. Ao contrário dos acionistas,
que não pagam IR sobre seus
dividendos, os trabalhadores eram
tributados na fonte quando recebiam

a PLR.
Agora, o que foi pago de IR –
tanto na primeira parcela da PLR,
recebida em novembro de 2012, após
assinatura da Convenção Coletiva de
Trabalho , quanto sobre a segunda
parcela que virá até março próximo –
será restituído na declaração feita em
2013.
A MP nº 597 está publicada no
Diário Oficial da União com data de
26/12/2012 e prevista para entrar em
vigor em 1º de janeiro de 2013.
Para quem ganha até R$ 6.000,00
fica isento de IR; de 6.000,01 a
9.000,00 a alíquota é de 7,5% ; de
9.000,01 a 12.150,00 paga 15%; de
12.150,01 a 15.187,50 o imposto é de
22,5% e acima de R$ 15.187,51 o
valor a ser pago é de 27,5%.

Assalto ao Bradesco
em Porto Alegre
A agência Bradesco Nossa
Senhora dos Navegantes, de Porto
Alegre, foi assaltada nesta quintafeira (27). O que chamou a atenção
foi a maneira como os ladrões agiram.
Extremamente bem informados
sobre a rotina da agência e
educados, sequer empunharam as
armas durante a ação.
Eram por volta das 7h30
quando dois homens de ternos e um
de traje esporte ingressaram na
agência. Pediram calma aos
vigilantes e foram rendendo os
funcionários que iam chegando,
avisando que outros seis homens
armados monitoravam a ação fora do
prédio. Afirmaram que queriam
apenas o dinheiro do cofre e que
ninguém se machucaria se
cumprisse
à
risca
as
recomendações.
Os assaltantes trancaram a
maior parte dos funcionários na sala
de reuniões e deixaram a agência por
volta das 11h levando uma quantia em
dinheiro não divulgada, além da CPU
do computador com as imagens de
segurança. Curiosamente, os
ladrões portavam um controle da
porta de entrada da agência que foi
usado para abri-la.
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Multas atingem R$ 3,5 milhões
A Polícia Federal multou 13
bancos em R$ 3,557 milhões por
descumprimento da lei federal nº
7.102/83 e normas de segurança, em
2012. O campeão disparado de
multas em 2012 foi o Bradesco, com
R$ 1,240 milhão. O valor é quase o
dobro do vice-campeão, o Banco do
Brasil, com R$ 730,2 mil. Em seguida
vêm o Itaú, com R$ 593,4 mil, o
Santander com R$ 446,6 mil, a Caixa
Econômica Federal com R$ 175,9 mil
e o HSBC com R$ 170,7 mil.
As irregularidades foram o número

insuficiente de vigilantes,
planos de segurança não
renovados, alarmes
inoperantes, falta de
coletes
para
os
vigilantes,inauguração
de agências sem plano
de segurança, o uso de
bancários
para
transporte ilegal de
numerário
e
o
cerceamento
da
fiscalização de policiais
federais nas agências.
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