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Bancários prejudicados com 
reforma tributária 
 (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA). 

Os bancários podem ser prejudicados com o aumento 

no valor pago de Imposto de Renda Pessoa Física, 

apesar dos descontos menores mensais na fonte 

previstos na reforma tributária do governo Bolsonaro. 

O peso pode ser maior para quase 45% da categoria 

que recebe salário bruto de até R$ 6.120,00, de acordo 

com a Relação Anual de Informações Sociais de 2019. 
 

Para compensar a perda de arrecadação, decorrente do 

aumento da faixa isenta sugerida na proposta, o 

governo limitou a rendas de até R$ 40 mil por ano a 

possibilidade de desconto simplificado na Declaração 

de Ajuste Anual para contribuintes. A medida 

prejudica cerca de 2 milhões de contribuintes. Hoje, 

qualquer pessoa pode realizar a declaração 

simplificada, descontando 20% da renda tributável, 

limitado a R$ 16.754,34. 

 

Pela proposta do governo, o prejuízo será maior para 

jovens sem filhos e sem outras despesas legais além do 

INSS a declarar. No caso de uma eventual declaração 

completa, o contribuinte deve pagar mais imposto com 

as mudanças impostas pela reforma tributária do que 

com o modelo atual. Na contramão, os mais ricos serão 

favorecidos, pois já utilizam a versão completa do 

Ajuste Anual e, geralmente, possuem mais despesas 

dedutíveis, como de saúde e previdência privada. 
 

Pobres pagam a conta O interesse do projeto do 

governo Bolsonaro realmente não é beneficiar os mais 

pobres. Ainda mais que o projeto não altera um dos 

principais problemas do sistema tributário brasileiro. 

Não enfrenta o elevado peso dos impostos indiretos, 

cobrados sobre bens e serviços, e sua regressividade. 
 

Independentemente da renda e do patrimônio, os 

tributos indiretos afetam toda a população, mas 

penalizam mais a população de baixa renda. 

Representam mais de 51% da carga tributária bruta 

total, conforme estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada). 

 

 

 

Bancários são vacinados contra a Covid-19 em Juazeiro 

ASCOM SEEB JUAZEIRO 

Após muita pressão e mobilização dos 

dirigentes do Sindicato dos Bancários 

de Juazeiro, a prefeitura vacinou a 

categoria bancária no dia 31 de julho, 

no Centro de Saúde 3. A vacinação 

aconteceu das 9h às 15h.  

 

"É mais um avanço na luta do Sindicato 

pela vacinação dos bancários. Notícia 

muito esperada pela categoria que está 

na linha de frente no atendimento 

bancário. Estamos aliviados”, informou 

o presidente do Sindicato dos 

Bancários, Maribaldes da Purificação. 

 

E quem ainda não vou vacinado (a) 

deve ir ao Centro de Saúde lll, Avenida 

Carmela Dutra, Nº 700, Bairro Angari. 
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A Chapa 1 - A Funcef é 
dos Participantes é 
eleita 

 

 
PAI, 

AQUELE QUE PROTEGE, ENSINA E ZELA 

PELA SAÚDE!  

 

O SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE 

JUAZEIRO E REGIÃO PARABENIZA 

TODOS OS PAIS! 

 

 
 

 

 

Bancos realizam encontros 
nacionais em agosto 

Entre os dias 3 e 8 de agosto os funcionários do BB, Caixa, BNB, 

BNDES, Itaú, Bradesco, Santander e Mercantil do Brasil têm encontros 

nacionais para debater questões específicas. As discussões serão virtuais 

em decorrência da pandemia de Covid-19, mas a mobilização será intensa 

da mesma forma, sobretudo na atual conjuntura de ataques aos direitos dos 

trabalhadores. 

 

Os debates serão focados no enfrentamento de questões relacionadas à 

manutenção do emprego, saúde e condições de trabalho. Os bancários vão 

discutir temas que envolvem toda a classe trabalhadora, como a minuta de 

decreto apresentada pelo governo Bolsonaro, que altera o PAT (Programa 

de Alimentação do Trabalhador) e pode acabar com vales refeição e 

alimentação. No dia 3 de agosto, acontecem os encontros dos bancários do 

Bradesco e do Santander, cujos motes são O que queremos do Futuro é 

emprego, saúde e um Brasil melhor e Contra a precarização e em defesa 

da vida e do emprego, respectivamente. Em 4 de agosto, os empregados 

do Mercantil se reúnem.   

 

Para discutir, emprego, saúde e melhores condições de trabalho, acontece, 

em 5 de agosto, o encontro dos bancários do Itaú. Em um cenário de 

desmonte dos bancos públicos, 7 de agosto será marcado pelos congressos 

nacionais dos empregados da Caixa e do BNB. Com o tema Construindo 

juntos o futuro do Banco do Brasil, os funcionários do BB discutem as 

demandas um dia depois, em 8 de agosto. 

A Chapa 1 - A Funcef é dos 

participantes venceu as eleições no 

primeiro turno para os Conselhos 

Deliberativo e Fiscal da Fundação. 

Apoiada pelo Sindicato dos Bancários 

da Bahia e maioria das entidades 

representativas, a chapa 1 obteve 

19.719 votos. No total, o pleito, que 

terminou no dia 24 de julho , contou 

com 35.580 participantes.  A Chapa 1 

vai defender a Funcef mais 

representativa, por um futuro sólido, 

com mais transparência e governança e 

com reversão do déficit. Além disso, é 

formada por empregados ativos e 

assistidos, experientes e com 

conhecimento sobre Fundo de Pensão 

e Planos de Previdência. A data da 

posse dos conselheiros eleitos ainda 

não foi definida, mas está prevista para 

agosto. 
 

Para o secretário geral da Federação 

dos Bancários Bahia e Sergipe, 

Emanuel Souza de Jesus, a vitória 

da Chapa 1 - A Funcef é dos 

participantes demonstra a união dos 

empregados da Caixa. “A política 

de frente ampla de unirmos todos os 

sindicatos, todas as associações, 

todas as AGECEFs no país inteiro 

levou a essa vitória e assim vamos 

continuar para obtermos mais 

vitórias. Importante, inclusive que 

tenha sido no dia 24, Dia de Luta 

pelo Fora Bolsonaro”.  
 

 

 

 

 

 


