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Sexta-feira, 25/02/2022

Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor.
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HO
Conselho Consultivo da Contec – Confederação
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Nacional
dos Trabalhadores em Empresas de Crédito,
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
esteve
reunido, virtualmente, na quarta-feira,
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09/02/2022,
quando definiu que o 49º Encontro
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Nacional
de Dirigentes Sindicais Bancários e
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Securitários
para o planejamento da campanha salarial
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
de
2022, será realizado no dia 10.05.2022, de forma
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
virtual.
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As inscrições serão feitas na Contec
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até
o dia 05/05/2022, mediante modelo próprio, que
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
será fornecido pela própria Confederação.
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Ontem, 24, esteve reunida a
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
diretoria
da
FEEB
AL/PE/RN
que ratificou a Decisão
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
do
Conselho Consultivo, bem como aprovou a
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
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recomendação
aos sindicatos filiados para realizarem os
WWWWWWWW
seus
encontros municipais e/ou intermunicipais até o
Brasília
(DF), de 28desde
a 30 deste
dia
14.04.2022,
que mês.
o Encontro da nossa FEEB
ocorrerá no dia 30.04.2022, também de forma virtual.
Ficou definido também que no dia
06/05/2022 haverá uma reunião preparatória de
sistematização das minutas aprovadas nos Encontros
Regionais e Estaduais.
As pautas de reivindicações
deverão ser entregues à Fenaban e aos bancos com
negociações específicas durante o mês de maio 2022.
O referido calendário contempla as
discussões dos bancários dos bancos públicos e
privados, com a realização de seus encontros e
salientamos que em decorrência dos desafios
apresentados ao debate da nossa categoria, além das
eleições para presidente da República, governadores,
senadores e deputados federais, estaduais, entendemos
que devemos antecipar os debates da campanha salarial
com antecedência.
Contamos desde já com o empenho
e a colaboração de todos os bancários e bancárias de
nossa base, para fazermos uma Campanha Salarial
exitosa.

........................

BANCOS
FECHARÃO NO
CARNAVAL
Entre os dias 28 de fevereiro
e 1º de março, quando se
comemora no país o
Carnaval, não haverá
expediente nas agências
bancárias. As atividades nos
bancos serão retomadas
apenas na Quarta-feira de
Cinzas, 2 de março, a partir
das 12 horas, com o
encerramento às 16h.
.

A Caixa registrou lucro líquido de R$
17,3 bilhões em 2021, o que corresponde a
um crescimento de 31,1% na comparação
com 2020, segundo dados divulgados nesta
quinta-feira (24).
Considerado
apenas
o
quarto
trimestre do ano passado, o lucro do banco
estatal totalizou R$ 3,2 bilhões, um pequeno
aumento de 0,3% em relação ao terceiro
trimestre.
A carteira de crédito do banco
encerrou dezembro em R$ 867,6 bilhões,
crescimento de 10,2$ em 12 meses.
Apenas no quarto trimestre, foram
concedidos cerca de R$ 114,7 bilhões em
crédito, aumento de 5,2% em relação ao
mesmo período do ano anterior.
As receitas provenientes da carteira
de crédito totalizaram R$ 19,8 bilhões no
quarto trimestre, aumento de 15,8% em
relação ao mesmo período de 2020.

MAIORIA DOS REAJUSTES SALARIAIS AINDA PERDE DA INFLAÇÃO
EM JANEIRO, DIZ DIEESE
No mês, 42% dos reajustes ficam abaixo do INPC. Um ano atrás, foram mais de
60%. Apesar da melhora, inflação segue pressionando negociações.

Campanhas salariais enfrentam desafio da inflação crescente.
No primeiro mês do ano, a maior parcela de reajustes salariais analisados pelo Dieese
ficou abaixo da inflação. Apesar disso, segundo o instituto, que faz monitoramento mensal
dos dados, os resultados são “significativamente melhores” se comparados com igual
período de 2021. Contudo, a inflação segue sendo um desafio para as negociações.
Assim, em janeiro, 35% de 324 reajustes tiveram aumento real, ou seja, acima da
variação acumulada do INPC-IBGE. E 42% ficaram abaixo “do valor necessário para a
recomposição do poder de compra dos salários”, diz o Dieese, enquanto os demais 23%
equivaleram à inflação do período. Os dados têm como base o Mediador, do Ministério do
Trabalho e Previdência.
Há um ano, em janeiro de 2021, apenas 11% dos reajustes incluíram ganho real. E
60,5% tiveram índice inferior ao INPC, usado como referência salarial.

VEJA COMO O SINDICATO ADMINISTRA SEU DINHEIRO

Tem sido sempre bastante elogiada a atitude da Diretoria do Sindicato dos Bancários
de Mossoró e Região em prestar contas de tudo quanto recebe e gasta, na administração da
entidade.
Além de uma obrigação, este foi o nosso compromisso com a categoria, assumido
quando os atuais Diretores passaram a administrar o Sindicato.
Infelizmente, algumas instituições, governamentais ou não, padecem do mal de terem
seu patrimônio dilapidado, por administrações corruptas, que escondem da sociedade, como
seu dinheiro é aplicado.
Nós, além de tornar público nossos demonstrativos financeiros, ainda conclamamos a
todos a fiscalizar. Só assim construiremos uma sociedade livre da praga da corrupção e do
desperdício administrativo.

Veja na página seguinte as contas de janeiro/2022.

25 de fevereiro de 2022

InformATIVO

BANCÁRIO

www.bancariosmossoro.com

FALE COM O SINDICATO
> Está com um problema no seu local de trabalho ou seu banco não está cumprindo o
acordado?
Entre em contato conosco pelo whatsapp (84) 98121-1600 ou telefone (84) 33181600 ou solicitação via site e redes sociais.
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IMPOSTO DE RENDA: ENTREGA DA DECLARAÇÃO COMEÇA
EM 7 DE MARÇO, DIZ RECEITA
Governo estima receber 34,1 milhões de declarações este ano, mesmo número de 2021

A Receita Federal divulgou nesta quinta-feira,
24, as regras para a declaração do imposto de renda
este ano, referente ao ano de 2021. A apresentação
da declaração tem início no dia 7 de março, às 8h, e o
prazo vai até 29 de abril, às 23h59. O governo estima
receber 34,1 milhões de declarações este ano, mesmo
número de 2021.
A maior novidade é a ampliação do acesso à
declaração pré-preenchida. Agora, todos os
contribuintes que possuam níveis de segurança altos
na plataforma gov.br (níveis ouro e prata) poderão
usar esse modelo, que permite ao usuário iniciar a
declaração já com várias informações úteis que
facilitam o preenchimento. A declaração prépreenchida estará disponível a partir do dia 15 de
março. Antes, a facilidade era limitada a quem tinha
certificado digital.
O cronograma dos lotes de restituição para
este ano ficou estabelecido em 31 de maio, 30 de
junho, 29 de agosto, 31 de agosto e 30 de setembro.

software necessário para a entrega da declaração a
partir de 7 de março e será multiplataforma. Assim,
será possível começar a declaração pelo celular,
continuar no programa pelo computador e finalizar
pelo e-Cac, sistema disponível no site da Receita.

Quem declara
São obrigados a declarar o IR, entre outros,
residentes no Brasil com rendimento anual tributável
acima de R$ 28,559 mil em 2021. O auxílio
emergencial, caso recebido, é rendimento tributável e
também deve ser levado em consideração neste
cálculo.
Operadores em bolsa de valores, quem obteve
ganho de capital na alienação de bens e isenção de
imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis
residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel
residencial no prazo de 180 dias também estão
obrigados a declarar.

Quem apurar imposto a pagar na declaração
poderá dividir o valor em oito cotas, nenhuma inferior
a R$ 50. Se o valor a pagar for inferior a R$ 100, ele
deverá ser quitado em uma única cota.

Este ano, a Receita informou que aprimorou o
programa necessário para efetuar a declaração,
agrupando alguns códigos e facilitando os campos
para preenchimento das informações, principalmente
bens e direitos.

O pagamento das cotas do imposto de renda
poderá ser feito via Pix, e o cidadão também poderá
receber a restituição via Pix.

O órgão informou ainda que agora os dados
dos dependentes também serão exigidos.

O contribuinte poderá fazer o download do

Fonte: Estadão (Por Guilherme Pimenta)
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