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Com mobilização trabalha-
dores conquistam PLR sem IR

Após mais de um ano de mobili-
zação dos bancários, metalúrgicos,
químicos, petroleiros e eletricitá-
rios e de negociação entre as prin-
cipais centrais sindicais e o gover-
no federal, a ministra-chefe da Casa
Civil, Gleisi Hoffmann, a pedido da
presidenta Dilma Rousseff, anun-
ciou nesta segunda-feira (24) a
isenção de Imposto de Renda (IR)
na Participação nos Lucros e Resul-
tados (PLR) para trabalhadores que
recebem valores até R$ 6 mil. A
partir de R$ 6.000,01, foram cria-
das escalas de alíquotas, de 7,5%
até 27,5%, dependendo do valor
recebido.

Para quem ganha entre R$
6.000,01 e R$ 9 mil, a incidência
do IR será 7,5%, de R$ 9.000,01 a
R$ 12 mil, será 15%, e de R$
12.000,01 a R$ 15 mil, será 22,5%.
Acima de R$ 15 mil, será 27,5%,
segundo a ministra Gleisi.

A mudança da incidência do IR
sobre a PLR será feita por medida
provisória, que o governo vai pu-
blicar na edição desta quarta-feira
(26) do Diário Oficial da União.
Como a medida está sendo anun-
ciada neste fim de ano, ela já pas-
sa a valor a partir de janeiro de
2013 para todas as categorias. Mais
detalhes no site do sindicato.

Bradesco-B campeão no Futsal
Numa decisão digna dos grandes

eventos esportivos, o Bradesco(B)
sagrou-se campeão da 17ª edição
do Campeonato de Futsal dos Ban-
cários, em decisão que ocorreu na
última sexta-feira (21/12) no giná-
sio da AABB Dourados derrotando
a equipe do Bradesco-A pelo pla-
car de 5 a 4. A competição este ano
contou com sete equipes participan-
tes e a disputa durou dois meses,
mostrando que apesar do dia-a-dia
estressante os bancários são bons
desportistas.

Ao final da partida, Janes
Estigarribia, coordenador da com-
petição, organizou a entrega da
premiação, com o presidente do sin-

dicato, Raul Verão, entregando o
troféu de campeão ao atleta Carlito
do Bradesco(B), já o presidente da
AABB-Dourados, Alcindo Machado,
o popular DOC, fez a entrega do
troféu de vice-campeão ao atleta
Roni, do Bradesco(A) e, Carlos Lon-
go, vice-presidente do sindicato
entregou o troféu ao goleiro me-
nos vazado, que foi o atleta Giba,
também do Bradesco(A). Os arti-
lheiros da competição foram, Tiago
do Santander e Josemar do
Bradesco Rio Brilhante, ambos com
8 gols cada. Como os mesmos não
comparecerem para receber os seus
troféus a organização fará a entre-
ga posteriormente.

Contraf quer mediações no
MPT e MTE com Santander

A Contraf-CUT encaminhou na
sexta (21/12) ofício ao Ministério
Público do Trabalho (MPT), em
Brasília, propondo uma nova audi-
ência de mediação com o Santander
sobre as demissões em massa nes-
te final de ano, às vésperas do Na-
tal, e a política de rotatividade.

O processo de mobilização
deflagrado pelo movimento sindi-
cal logo no início de dezembro após
a avalanche de dispensas no
Santander foi essencial para conter

mais demissões. O Dia Nacional de
Luta, realizado na terça (18/12),
ampliou os protestos e as manifes-
tações. Essa resistência foi decisi-
va para evitar milhares de novas
demissões que estariam previstas,
conforme denúncias que chegaram
aos sindicatos.

Mas ainda há um longo cami-
nho pela frente para reintegrar de-
mitidos e combater a rotatividade
usada pelo banco para reduzir cus-
tos e turbinar os lucros.

BB: Conselho Adminis-
trativo terá representan-
te do funcionalismo

Decreto assinado na quarta (19/
12) pela presidenta Dilma Roussef
altera a composição do Conselho
de Administração do Banco do
Brasil de forma a permitir a elei-
ção de um representante do fun-
cionalismo para a mais importan-
te instância decisória da institui-
ção financeira federal. O processo
eleitoral precisa ainda ser convo-
cado por um edital específico.

Os trabalhadores do BB já tive-
ram um representante no Conse-
lho de Administração no período
entre 1993 e 2001, conhecido co-
mo Garef (Gabinete do Represen-
tante dos Funcionários). A repre-
sentação foi extinta pelo então
presidente Fernando H. Cardoso.

Governo reajusta salá-
rio mínimo para R$ 678
a partir de janeiro

O valor do salário mínimo será
R$ 678 a partir do dia 1° de janei-
ro de 2013. O anúncio foi feito na
segunda (24/12) e o decreto pu-
blicado no Diário Oficial da União
desta quarta-(26/12). Atualmen-
te, o salário mínimo é R$ 622.

 De acordo com a ministra-chefe
da Casa Civil, Gleisi Hoffmann,
que fez o anúncio a pedido da
presidenta Dilma Rousseff, o rea-
juste, de cerca de 9%, considerou
“a variação real do crescimento”
e o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC).

São os votos da diretoria e fun-
cionários dos Sindicato dos Ban-
cários de Dourados e Região a toda
a categoria e familiares.


