
w
w
w
.v

id
a
b
a
n
ca

ri
a
.c

o
m
.b

r D NC R

Regiane 
Portieri, 
presidenta 
do Sindicato, 
ressaltou a 
empregados 
da Caixa a 
importância da 
sindicalização 
para manter a 
entidade sem 
o Imposto 
Sindical

SINDICATO INICIA DEVOLUÇÃO 
DOS 60% AOS BANCÁRIOS FILIADOS
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Convites para o Baile dos 60 anos 
já estão à venda no Sindicato

IMPOSTO SINDICAL

Faça sua reserva com antecedência, 
porque as mesas são limitadas. Ligue para 
a Secretaria: (43) 3372-8787. 
O convite individual custa R$ 120,00 e 
pode ser parcelado no cheque para até o 
mês de setembro. Garanta seu lugar no 
Baile temático dos 60 anos do Sindicato!
Leia mais na pág. 4

Pelo 21º ano consecutivo, a 
diretoria mantém o compromisso 

de abrir mão desses recursos

VEjA COmO é RATEADO 
O ImPOSTO SINDICAL
 Sindicato ...............................................60%
 Federação ............................................... 15%
 Central Sindical ...................................10%
 ministério do Trabalho 10%
 Confederação..........................................5%

O Sindicato iniciou no dia 31 de maio a devolução a 
bancários e bancárias filiados do valor equivalente a 
60% do desconto feito nos salários do mês de março 

a título de Contribuição Sindical, mais conhecido como 
Imposto Sindical. Este procedimento é um compromisso 
assumido pela diretoria em 1996 perante a categoria, 
quando foi feito um ajuste nas mensalidades, para que os 
valores arrecadados voluntariamente fossem aplicados no 
custeio da entidade. 
“Naquele ano, o Sindicato ingressou com ação na Justiça 
para que não fosse feita essa cobrança da categoria, por não 
concordar com seu caráter compulsório, mas como isso foi 
negado, a alternativa foi devolver essa parcela aos bancários 
e bancárias filiados”, recorda Regiane Portieri, presidenta do 
Sindicato, afirmando que no ano passado a categoria recebeu 
de volta cerca de R$ 207 mil a título do Imposto Sindical.
Esta política, de administrar a entidade por meio dos 
recursos arrecadados com as mensalidades, de acordo com 
Regiane, inclui a Taxa Assistencial, que está prevista na 
legislação para custear despesas das entidades sindicais por 
ocasião da celebração de Convenções e Acordos Coletivos de 
Trabalho.
Há duas décadas o Sindicato vem propondo nas Assembleias 
e praticando a taxa de zero por cento para que não ocorra 
esse desconto nos salários, contribuindo assim para 
desonerar o orçamento familiar da categoria.
“Nosso entendimento é de que precisamos investir no 

fortalecimento do Sindicato com a ampliação do número 
de filiados, pois assim teremos maior poder para mobilizar 
os bancários e bancárias nas lutas gerais e específicas 
em busca de novas conquistas”, ressalta Regiane Portieri, 
lembrando que, além disso, os sindicalizados têm à 
disposição a assessoria jurídica com plantões diários, 
descontos em convênios e nos cursos de qualificação 
profissional, e a vantagem de utilizar, sem custos, a 
estrutura da Chácara 28 de Agosto, localizada em Sertaneja, 
dentre outros serviços oferecidos pelo Sindicato.



Centrais pressionam Senado para 
rejeitar relatório do PLC 38 

REFORMA TRABALHISTA

Relatório da matéria 
pode ser votado neste 
dia 6/06 na CAE

EXPEDIENTE
www.vidabancaria.com.br
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Governo complica 
vida dos segurados 
do INSS
Empenhado em destruir tudo o que é 
voltado para a população mais pobre do 
País, o governo Michel Temer (PMDB) 
conseguiu aprovar no dia 31 de maio, 
no Senado, a MP (Medida Provisória) 
767/2017, que aumenta as carências 
para concessão do auxílio-doença, 
aposentadoria por invalidez e salário-
maternidade. O objetivo é dificultar ainda 
mais a obtenção dos benefícios do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social) para 
os trabalhadores que perderem a condição 
de segurado.
Neste caso, quem ficar desempregado 
manterá o vínculo com o órgão por 12 
meses. Passado este período de carência, 
ele terá que contribuir por seis meses 
para então poder dar entrada num pedido 
de benefício.
A MP 767 também cria um bônus para 
os médicos peritos do INSS no valor de 
R$ 60,00 por perícia realizada fora do 
horário do trabalho. A intenção desse 
“incentivo” é diminuir o número de 
auxílios concedidos aos segurados há 
mais de dois anos e que não passaram por 
revisão.

Volta da alta programada
Para complicar ainda mais a situação dos 
trabalhadores e trabalhadoras afastados 
para tratamento de saúde, a matéria 
também cria a “alta programada”, que é 
o agendamento eletrônico de retorno do 
trabalhador após 120 dias de inatividade. 
Segundo denunciou o senador Paulo Paim 
(PT-RS), quando esteve em vigor a “alta 
programada”, instituída pela MP 739, que 
perdeu sua eficácia em 4 de novembro de 
2016, das 20.964 pessoas que passaram 
por perícia por meio desse sistema, 16.782 
foram mandados para a rua.
Após ser aprovada pelo Senado, a MP 767 
segue para ser sancionada por Temer.

Leia outros detalhes sobre a denúncia 
de Temer à OIT no endereço

www.vidabancaria.com.br

Saiba Mais

Superados os conflitos que surgiram 
quando começou a tramitar o PLC 
(Projeto de Lei da Câmara) 38/2017 na 

CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), 
do Senado, foi dado um intervalo de uma 
semana para que o relatório da matéria 
seja votado, o que poderá ocorrer na sessão 
deste dia 6 de junho, em Brasília. O PLC 
trata da reforma trabalhista e foi aprovado 
pelos deputados, mas encontrou muita 
resistência entre os senadores.
Em reunião realizada no dia 31 de maio, 
entre senadores e lideranças das Centrais 
Sindicais, foi avaliado que é preciso 
pressionar os membros da CAE a rejeitarem 
a matéria, pois a intenção do relator Ricardo 
Ferraço (PMDB-ES) é manter a proposta da 
forma como foi aprovada na Câmara, sem 
qualquer alteração, atendendo pedido feito 

pelo governo Michel Temer (PMDB). Mais de 
100 emendas foram apresentadas ao projeto, 
mas todas foram rejeitadas pelo relator sob 
o argumento de que alterações nessa refoma 
poderão ser feitas posteriormente por meio 
de Medidas Provisórias, por isso, as Centrais 
já entraram com pedido de habeas corpus 

CUT vai denunciar Temer na 
Conferência da OIT, em Genebra
A CUT decidiu, em conjunto com as demais 
Centrais Sindicais brasileiras, apresentar 
denúncia contra o governo Michel Temer 
no próximo dia 12 de junho durante a 
Conferência Internacional do Trabalho 
da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho). Em documento redigido em 
quatro línguas, os sindicalistas denunciarão 
os ataques que o ilegítimo está desferindo 
aos direitos trabalhistas e à organização 
sindical.

A manifestação será feita em Genebra, 
onde ocorrerá a Conferência. Segundo a 
CUT, as reformas propostas por Temer 
violam 13 Convenções da OIT, como as 
normas 87, 98 e 154, que dizem respeito à 
prevalência do negociado sobre o legislado 
e ao ataque à organização sindical.

para que os dirigentes sindicais possam ter 
acesso às comissões e aos parlamentares. 
Segundo disse o senador Paulo Paim (PT-
RS), a estratégia de cercar os senadores já 
está dando certo, pois os governistas “não 
estão tranquilos com a atual situação do 
país”.

Baile dos 60 anos 
será realizado dia 
25/08 no Iate Clube
O Baile deste ano vai comemorar o Dia 
28 de agosto, Dia da Categoria Bancária, 
e também os 60 anos de fundação do 
Sindicato. Por isso, será uma festa temática, 
com os trajes referentes aos anos 60. O 
Baile será realizado no do Iate Clube no 
dia 25 de agosto, com animação da Banda 
Renasix e jantar preparado pelo Buffet 
Stylo. Atendendo ao pedido de bancários 
e bancárias que têm filhos pequenos, será 
disponibilizado local, com monitora, para 
cuidar das crianças. Também vai ter Cabine 
Fotográfica e sorteio de brindes para 
filiados.
O convite individual custa R$ 120,00. Faça 
sua reserva junto à Secretaria do Sindicato 
pelo telefone (43) 3372-8787 ou do e-mail 
seebld@sercomtel.com.br.


