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NA ELEIÇÃO DA PREVI, SINDICATO APOIA A CHAPA 2
Trabalhar na busca de melhorias constantes para os planos de benefícios e fortalecer o histórico de solidez da Previ são
algumas das propostas da Chapa 2 - Previ
para os associados, na eleição do plano de
previdência. Os mais de 200 mil associados
podem votar entre 18 a 30 de abril.
O Sindicato apoia a Chapa 2 que, entre
as propostas tem o compromisso de trabalhar para levar a educação previdenciária e
financeira ao associado para permitir o melhor gerenciamento do perfil de investimento a partir do perfil de investidor. “Tudo
isso garantirá uma aposentadoria digna no
futuro”, ressalta Paula Goto, candidata à di-

retoria de planejamento pela Chapa 2.
O pleito vai eleger diretores de
Administração e de Planejamento, e
representantes nos Conselhos Fiscal,
Deliberativo, Consultivos do Plano 1 e
do Previ Futuro.
Fonte: SBBA

PAGAMOS TANTOS IMPOSTOS PARA QUE A ELITE PAGUE MENOS
Com certeza você já se perguntou
por que paga tanto imposto e mesmo
assim sempre falta verba para Saúde,
Educação, Segurança Pública e Previdência Social. Será que a corrupção e
a ineficácia dos governos são as únicas explicações? Uma das principais
causas – que também revela porque o
Brasil é um dos países mais desiguais
do mundo – é o próprio sistema tributário.
É o que aponta um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Centro Internacional
de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG, na sigla em inglês),
órgão vinculado à ONU.
O estudo mostra que o 1% mais
rico concentra algo próximo a um
quarto (23,2%) de toda a renda nacional. Renda nacional é a soma de todos
os rendimentos de um país durante o
ano: salários, lucros, juros, honorários, aluguéis etc.
O trabalho defende que medidas
adotadas por governos brasileiros nas
décadas de 1980 e 1990 – repetindo
um movimento verificado em países

como Estados Unidos e Reino Unido – limitaram a função redistributiva do imposto de renda. Isso resultou em um elevado grau de concentração de renda entre os mais ricos.
Segundo o estudo, a redução das alíquotas
do IR, ocorridas entre os anos 1980 e 1990,
explica essa imensa concentração de renda. O
Brasil já chegou a cobrar alíquotas de até 60%
para rendas mais elevadas. (SP Bancários)
*Matéria completa no site!

CAIXA É PROIBIDA DE TERCEIRIZAR
ALGUNS SERVIÇOS

A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região manteve a decisão da 12ª Vara
de Trabalho de Brasília, que reconheceu a ilicitude
da terceirização de serviços de engenharia e arquitetura pela Caixa Econômica Federal.
A Caixa não poderá credenciar empresas de
serviços cujas atividades são inerentes à carreira de
seu quadro de pessoal das áreas de engenharia e arquitetura, assim como de firmar novos contratos de
transferência de atividades dos serviços destas áreas
ou de contratar trabalhadores por meio de empresa
interposta para desempenho de suas atividades permanentes de engenharia e arquitetura.
A decisão de Primeira Instância também havia
determinado o pagamento de R$ 1 milhão a título
de danos morais coletivos.
Na decisão, os desembargadores observam que
“insere-se na atividade fim da Caixa a execução de
programas vinculados à política de habitação e saneamento do Governo Federal, com vistas a viabilizar
a aquisição de moradia, especialmente, à população
com menor renda”.
A Caixa efetuou concurso público em 2012 para
contratação de profissionais das respectivas áreas
para cadastro reserva. Porém, enquanto vigente o
concurso, contratou escritórios de engenharia e arquitetura, em detrimento da contratação de concursados.
Na sentença, também houve determinação para
que a Caixa substitua as pessoas jurídicas contratadas por trabalhadores, aprovados no concurso público de 2012, para os cargos de engenheiro e arquiteto
– 2012. (Contraf)

Informativo do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região. Edição Diária. Diretores Responsáveis: Jorge Barbosa (Presidente); Liamara Bricidio
(Dir. Imprensa). Endereço: Av. Duque de Caxias, 111, Centro. Fone: (73) 3613-3232 (Oi); 3026-0084 (Vivo) • Endereço eletrônico: bancariositabuna@
bancariositabuna.com • Página na Internet: www.bancariositabuna.com • Diagramação: Bruno de Azevedo

