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Com o intuito de 
homenagear as MULHE-
RES de nossa base 
sindical, a Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer 
do SindBancários Petró-
polis está organizando 
um delicioso jantar, no  
Espaço  Fênix,  situado
na Rua Doutor Sá Earp, 680 – Morin.

Associado/a, não deixe de confirmar 
a sua presença e a de seu acompanhante. As 
listas já estão disponíveis nas agências e 
serão recolhidas no dia 03 de março.

Reserve a noite do dia 10 de março 
em sua agenda, o evento começa às 21h.

CUT lança ''Aposentômetro'' em parceria com o Dieese
Na última terça-feira, 21/02, a CUT lançou o 

“Aposentômetro”, uma calculadora que ajudará trabalhadores e 
trabalhadoras a descobrir com qual idade se aposentarão, caso seja 
aprovada a Reforma da Previdência proposta pelo governo ilegítimo 
de Michel Temer. O projeto de Temer aumenta a idade mínima 
para 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, do campo e 
da cidade; e aumenta o tempo de contribuição de 15 anos para 25 
anos. O conjunto de medidas impõe tantas dificuldades e restrições 
que praticamente inviabiliza que amplas parcelas de trabalhadores e 
trabalhadoras consigam se aposentar.

Utilizar a calculadora é muito fácil, acesse o link, http://aposentometro.cut.org.br/, basta 
informar o gênero, a data de nascimento e o tempo de contribuição para o INSS.

O "Aposentômetro" irá informar ao trabalhador quanto tempo lhe resta de trabalho até a 
aposentadoria nas regras atuais e como ficará se a proposta de Reforma da Previdência do governo for 
aprovada pelo Congresso Nacional.

COMEMORAÇÃO ESPECIAL
Quase 200 mil empresas não pagaram o FGTS 

(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a 7 milhões de 
trabalhadores. A informação é da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, órgão vinculado ao Ministério da 
Fazenda. O dado é alarmante e ainda tem mais, a PGFN 
indicou que somente em inscrições de empresas na dívida 
ativa há um débito de R$ 24,5 bilhões. 

Trata-se de um assalto às contas dos trabalhadores, 
responsáveis por gerar e circular o capital no Brasil. O 
trabalhador que perceber algum erro de depósito deve 
procurar a Superintendência Regional do Trabalho, 
vinculada ao Ministério do Trabalho, órgão responsável pela 
fiscalização dos depósitos nas contas do FGTS.

Ao contrário do ocorrido durante a gestão Dilma 
Rousseff, quando a Procuradoria da Fazenda conseguiu 
recuperar R$ 466,9 milhões, efetuando a cobrança junto às 
empresas, até o momento, o governo Temer não tomou 
nenhuma providência sobre o caso.

Empresas dão calote em trabalhadores

Programa da declaração do IR já esta disponível
O programa gerador da Declaração do Imposto de Renda de 2017 já esta disponível no sítio da 

Receita Federal. As declarações devem ser apresentadas entre o dia 02 de março e 28 de abril, pela 
internet. Segundo informações publicadas no Diário Oficial da União de ontem,  22/02, o serviço de recepção 
da declaração será interrompido às 23h59m59s, no horário de Brasília, do último dia do prazo.

A declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70; 
quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi 
superior a R$ 40 mil; quem obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos 
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros.

A restituição do Imposto de Renda Pessoa Física será feita em sete lotes, entre junho e dezembro 
deste ano. O valor da restituição ficará à disposição do contribuinte na agência bancária indicada na 
declaração. Idosos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou com doença grave têm prioridade 
para receber a restituição.

Cassi está entre as melhores operadoras de saúde
O Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) foi desenvolvido pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS) como forma de avaliar, anualmente, o desempenho das operadoras de 
planos de saúde. Considerando os dados avaliados pela Agência Reguladora, a Cassi apresentou 
resultado global em 2016 (ano base 2015) de 0,8205 pontos. Ou seja, encontra-se no intervalo máximo 
de pontuação que corresponde a um intervalo entre 0,8 e 1,0, o que a mantém entre uma das melhores 
autogestões no ranking de avaliação da ANS.
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