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Santander e Itaú são
campeões em queixas
Dois bancos lideraram a lista

de reclamações no Banco Central
em 2011. O Santander foi o gran-
de campeão. O Santander apare-
ceu em primeiro lugar durante
seis vezes e foi vice outras quatro

O Itaú fica apenas um pouco
atrás. O maior banco privado do
país, ficou no topo do ranking tam-
bém por seis meses. No entanto,
foi vice em dois meses.  O Banco
do Brasil veio em terceiro lugar
no número de queixas, sendo vice
por seis vezes e na terceira colo-
cação por cinco.

Os problemas mais apontados
são os débitos não autorizados e
as cobranças irregulares de tari-
fas e serviços não contratados, en-
tre outros.

Itaú paga parcela da
PLR nesta sexta-feira
Finalmente o Itaú anunciou o

pagamento da segunda parcela da
PLR (Participação nos Lucros e Re-
sultados). Depois de deixar os
bancários sem o benefício em ple-
no Carnaval, o maior banco pri-
vado do país, que em 2011 lu-
crou R$ 14,6 bilhões, faz o crédi-
to nesta sexta-feira (24/02).

PLR do bancário do
HSBC sai segunda

Os funcionários do HSBC rece-
bem, na segunda-feira (27/02), a
segunda parcela da PLR (Partici-
pação nos Lucros e Resultados). No
entanto, os valores do PPR (Pro-
grama de Participação de Resul-
tado) e do PSV (Programa Semes-
tral Variável) serão descontados do
benefício. Entre as seis maiores
organizações financeiras em ati-
vidade no país, o banco inglês
paga o menor valor.

Horário de Verão
O horário de verão, previsto

para terminar no dia 19 de feve-
reiro, foi adiado para o próximo
domingo, dia 26/2, por conta do
Carnaval. Desde 2008 que a mu-
dança é prevista caso o terceiro
domingo de fevereiro coincida
com a folia.

Debate sobre o Saúde Caixa
O tamanho do superávit do pla-

no de saúde da Caixa e a destinação
do montante foram amplamente
debatidos entre empregados e di-
reção da empresa na semana pas-
sada. Os bancários querem que os
recursos sejam aplicados na
melhoria do atendimento aos usu-
ários do convênio.

 Por exigência do movimento
sindical, a Caixa apresentou um re-
latório com detalhes das fontes de
receita e as despesas do plano. Os
dados, inclusive, deixaram claro
que algumas informações estavam
sendo repassadas equivocadamen-
te, fato que aumentou os custos a

serem repassados para o plano e
diminuiu o superávit.

 O banco também havia deixado
de fora dos custos do plano de saú-
de os repasses feitos ao SUS (Sis-
tema Único de Saúde). Todos os er-
ros foram esclarecidos para a dire-
ção da empresa, que concordou em
refazer o relatório.

 Os novos números serão apre-
sentados na próxima reunião do GT
Saúde do Trabalhador, prevista para
os dias 15 e 16 de março. O movi-
mento sindical e os empregados es-
peram que, desta forma, o plano
de saúde melhore o atendimento
efetivamente.

Assembleia Extraordinária
Nesta sexta-feira, 24 de feverei-

ro, têm assembléia geral extraor-
dinária na sede do Sindicato dos
Bancários de Dourados e Região.
A reunião acontece às 18 horas na
Rua Olinda Pires de Almeida, 2450
em Dourados-MS.

Na pauta está a “Eleição de de-
legados para o 3º Congresso da
Contraf-CUT”, que será realizado
nos dias 30 e 31 de março e 1º de
abril, em Guarulhos-SP.

Todos os associados, empregados
em empresas do ramo financeiro
da base territorial do sindicato es-
tão convocados para a referida
assembleia.

CONGRESSO: Os temas centrais
para os debates durante o 3º Con-
gresso da Contraf-CUT já estão de-
finidos e serão os seguintes: 1.
Conjuntura Nacional e Internacio-
nal, 2. Balanço da Gestão, 3. Es-

tratégia da Contraf-CUT:  Disputar
os rumos da sociedade; Lutar por
trabalho decente; Definir os rumos
do movimento sindical; Atualizar
o projeto político e organizativo da
Contraf; Atualizar o modelo de ne-
gociação da Contraf; Construir a
autonomia financeira da Contraf;
Construir alianças sociais no mun-
do - política internacional.

PRÉ-CONGRESSO: Esta definido
também a realização de pré-con-
gressos em cada federação filiada
a Contraf-CUT, com a participação
dos delegados eleitos. Trata-se de
uma inovação, visando ampliar os
debates e fortalecer a participação
dos estados. Os ré-congressos se-
rão realizados por federação entre
os dias 1º e 22 de março. Na Fetec-
CN, a qual o nosso sindicato é filiado
o pré-congresso será realizado no
dia 15 de março.

LAZER: Parceria para bancários
O Sindicato firmou parceria, para

que seus associados e dependen-
tes usufruam de benefício ao utili-
zarem a Pista de Patinação no Gelo,
instalada no Shoping Avenida
Center em Dourados.

O acordo prevê que o associado
ou seu dependente, ao utilizarem-
se da pista de patinação tenha o
seu tempo dobrado, pagando o
mesmo valor. Ou seja, o valor nor-
mal é de R$ 15,00 (quinze reais),
por meia hora e o associado ou seu
dependente apresentando o Cartão

Borba, pagará o mesmo valor por 1
hora de patinação. Segundas e ter-
ças, o valor cai para R$ 10,00 (dez
reais) e, da mesma forma o associ-
ado tem o tempo dobrado.

Pagamento apenas com dinheiro
ou Cartão Visa e Master. O Cartão
Borba não é aceito para pagamen-
to, apenas para comprovar a filiação
ao sindicato.

A parceria é válida de 23 de fe-
vereiro a 1º de abril, período  em
que a pista de patinação ainda per-
manecerá no Shoping.




