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Aprovado o superávit da Previ
A alteração do regulamento do Plano 1 da Previ foi aprovada ontem, 15/
2, pela Superintendência
Nacional de Previdência
Complementar (Previc),
última instância decisória
necessária para que os recursos excedentes sejam
destinados aos participantes.

Os principais benefícios previstos no novo regulamento são a implementação de um Benefício Especial Temporário
(BET), correspondente a
20% do Complemento
Previ para aposentados e
pensionistas, já considerando como benefício mínimo 70% da Parcela Pre-

vi, e a manutenção da
suspensão integral das
contribuições da patrocinadora e dos participantes por mais três anos consecutivos, já suspensas
desde 2007.
O primeiro pagamento
(as 14 parcelas do benefício especial descontados o
IR e a contribuição para a

Cassi) será creditado até
sexta-feira, transitando
pela folha de pagamento
de março. As demais parcelas serão creditadas
junto com as respectivas
folhas, no dia 20 de cada
mês.
Veja matéria completa
no site do sindicato:
www.bancariosms.com.br

Mínimo será votado hoje Caixa lucra 25,5%
Parece que a definição
sobre o novo salário mínimo está perto de acontecer. Tudo indica que a
Câmara Federal vote hoje
a medida provisória enviada pelo governo que determina a elevação do
piso para R$ 545,00. Antes, uma comissão geral
vai discutir a política de
reajuste do mínimo e o
valor para este ano.
O debate conta com as
presenças do ministro da

Fazenda, Guido Mantega,
e de representantes das
centrais sindicais, dentre
elas a CUT, que querem
reajuste para R$ 580,00,
embora já admitam uma
contraproposta de R$
560,00. Os trabalhadores
estão organizando uma
grande mobilização em
frente à Câmara para
pressionar os deputados a
mudarem o valor estabelecido pelo governo.

Inflação dobra para a
população de baixa renda
Em confirmação ao
ditado de que alegria de
pobre dura pouco, a
Fundação Getúlio Vargas
informou na sexta-feira
que, apesar de todo o
cenário econômico favorável, a inflação sentida
pelas famílias de baixa
renda quase dobrou em
janeiro. O índice cresceu
1,40% no primeiro mês
de 2011 e acumula em
7,41% em 12 meses.

Fatores como o aumento do transporte
coletivo e de alimentos da
cesta básica foram os
principais responsáveis
pela elevação do custo de
vida para famílias com
renda entre um e 2,5
salários mínimos. Vale a
torcida para que as coisas
melhores nos próximos
meses e possibilitem que
estas famílias recuperem
o poder de compra.

mais que em 2009
A Caixa fechou 2010
com bons motivos para comemorar. O banco registrou lucro de R$ 3,8 bilhões no período, um
crescimento de 25,5% em
comparação ao ano anterior. O bom resultado do
banco foi puxado pelas
operações de crédito. Em
dezembro, o saldo da carteira de empréstimo era
de R$ 175,8 bilhões, um
aumento de 41,3%. As
concessões de crédito bateram recorde e garantiram R$ 194 bilhões para
a Caixa.
O financiamento habitacional foi outro segmento que rendeu um resultado de R$ 7,8 bilhões. De
acordo com a Caixa, o banco foi responsável por 70%
do financiamento habitacional do Brasil. A ex-

pectativa de obter mais
lucro não para por aí. O
banco, que encerrou 2010
com 40 mil pontos de
atendimento no Brasil,
pretende abrir 200 novos
pontos para atender os
clientes. Outro objetivo é
alcançar um crescimento
de 30% no crédito.
Já que o balanço foi tão
positivo em 2010, a Caixa poderia aproveitar a
boa maré e utilizar parte
dos rendimentos para investir na melhoria das
condições de trabalho dos
empregados. Desde investimentos na segurança de trabalhadores e clientes, até aumento do
quadro de funcionários
que, consequentemente,
vai beneficiar o serviço
prestado para a população.

EXPURGOS DO FGTS
A relação do segundo
lote dos beneficiados no
Acordo do FGTS já se
encontra no Sindicato e

pode ser acessada pelo
fone 3422-4884 ou na
página do Sindicato na
internet.

Mais notícias no site: bancariosms.com.br

