
Quem recebe até R$ 6.677,55 está 
livre do imposto. Acima da quantia, as 
alíquotas do IR variam de 7,5% a 
27,5%. A última correção nas faixas da 
tabela do Imposto de Renda aconteceu 
em abril de 2015.

O Sindicato dos Bancários da 
Bahia faz um alerta. A Receita Federal 
leva em consideração para cálculo o 
ano calendário 2018. Para identificar 
quanto será retido de imposto, é preciso 

somar a segunda parcela da PLR de 
2017, recebida em fevereiro/março 
deste ano, acrescidado que foi recebido 

este mês, referente à primeira parcela 
de Participação de Lucros e Resultados 
de 2018.

Desde 2013, os bancários con-
quistaram a isenção do imposto de 
renda sobre a PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados). A luta da catego-
ria garantiu, através da Lei 12.832 
sancionada pela então presidenta 
Dilma Rousseff, que os trabalhadores 
sejam isentos ou paguem um valor 
menor de IR.

A antecipação da 13ª cesta 
alimentação dos funcionários do 
Itaú será paga pelo banco no 
próximo dia 27. O benefício deste 
ano será de R$ 609,88 e é uma 
conquista da mobilização da 
campanha salarial de 2007.

Ao antecipar o benefício, o 
Itaú atende reivindicação do 
mov imento  s ind ica l .  Pe la 
Convenção Coletiva de Trabalho, 
os bancos têm até novembro 
para pagar a 13ª cesta alimenta-
ção aos funcionários.
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Se ligue. Bancários têm isenção do IR na PLR

ITAÚ PAGA A 13ª CESTA 
ALIMENTAÇÃO DIA 27



As alterações têm sido feitas aos 
poucos. Os boletos a partir de R$ 0,01 
serão incluídos no dia 27 de outubro. Para 
cartão de crédito, doações, entre outros, a 
data de início é 10 de novembro.

Mas, o cliente precisa atentar. Para o 
documento ser aceito pela rede bancária, 
em qualquer canal de atendimento, é 
necessário que os dados do boleto 
estejam registrados na plataforma.

Segundo a Febraban, a nova 
plataforma, que é fruto de uma exigência 
do Banco Central, traz mais segurança 
para a compensação de boletos, com 
possibil idade de identificação de 
tentativas de fraude, e evita o pagamento 
em duplicidade de algum boleto já pago.

Os boletos com valor a partir de R$ 
100,00, ainda que vencidos, já podem ser 
pagos em qualquer banco. A medida 
integra a nova plataforma de cobrança da 
Febraban (Federação Brasileira de 
Bancos), que teve início em julho de 
2017.

Após mobilização da esmagado-
ra maioria dos associados da Cassi 
contra as mudanças no estatuto da 
Caixa de Assistência, o Banco do 
Brasil não reabriu e nem deu previsão 
sobre a retomada das negociações. 
Ao invés de ouvir os funcionários, o 
banco amedronta-os.

A diretoria da Cassi divulgou um 
comunicado interno informando que 
irá contingenciar despesas, rever 
programas de saúde e escolher quais 
prestadores de serviços serão pagos. 
Uma forma de propagar o caos, 
complicando ainda mais a situação, já 
que os associados podem demandar 
procedimentos que poderiam esperar, 
com medo da interrupção de serviços.

O comunicado deixa um tom em 
que dá a entender que os gestores da 
entidade estão pedindo intervenção 
da ANS. Porém, esquecem que as 
despesas da Cassi estiveram contin-
genciadas por cerca de dois anos, 
sem comprometer a normalidade no 
atendimento.

Os associados continuam na luta 
para que a direção do BB e seus 
prepostos na Cassi entendam que 
não vão aceitar a proposta de alterar a 
governança da entidade.

Eles desejam uma solução rápida 
e não se furtarão a debater o custeio 
da Cassi, desde que o banco arque 
com a sua parte e não queira repassar 
a conta aos associados
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BB ainda não marcou negociação sobre a Cassi

Boleto vencido pode ser 
pago em qualquer banco

Há denúncias de bancos que 
se negam a entregar a cópia do 
contrato ao cliente. A atitude é 
levada em consideração no 
momento da aplicação da multa 
pelo Procon.

A punição para o banco que 
pratica o ato é uma multa que varia 
de R$ 600,00 a R$ 6 milhões, 
segundo o Procon-BA. Mesmo 
passado um período da assinatura 
do contrato, o consumidor pode 
recorrer ao órgão e registrar a 
denúncia. Às vezes consegue ser 
ressarcido dos valores pagos.

Apesar de ser proibida pelo 
Código de Defesa do Consumidor, 
a venda casada é comum nas 
agências. Para lucrar ainda mais, 
os bancos pressionam os bancári-
os para que o cliente leve mais do 
que realmente deseja. Absurdo.

Multa para 
bancos que 
praticam 

venda casada
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