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SUPERÁVIT: Conselho Deliberativo da
ISONOMIA
Comissão de Finanças
da Câmara não avalia
PL por falta de quórum
Por falta de quórum, o
que é lamentável, mais
uma vez a Comissão de
Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados
não votou na semana passada, como estava previsto, o projeto de lei 6.259/
05, que estende aos novos funcionários dos bancos públicos federais os
mesmos direitos dos antigos. Isso significa que o
chamado PL da isonomia
só voltará à pauta dessa
comissão em fevereiro de
2011, devido ao recesso
do Poder Legislativo Federal.

Saúde Caixa
Chapa 2 “Movimento
pela Saúde” é eleita
para o Conselho de
Usuários
A Chapa 2, “Movimento pela Saúde”, venceu a
eleição para o Conselho de
Usuários do Saúde Caixa
com 7.721 votos, o que
corresponde a 35,70% dos
votos válidos. A chapa foi
apoiada pela Contraf-CUT
e pelas principais entidades do movimento sindical.
O resultado foi proclamado na quarta-feira, dia
22 de dezembro, na sala
de reunião da Gesad, em
Brasília.
A Chapa 8, “Queremos
um Saúde Caixa Melhor”,
ficou em segundo lugar
com 6.255 votos, 28,92%
do total de votantes.

PREVI e BB aprovam proposta de utilização
O Conselho Deliberativo da PREVI e o Conselho Diretor do BB aprovaram a proposta de alteração do Regulamento do Plano 1 que trata
da utilização do superávit e que já havia sido referendada pelos participantes em consulta que se
encerrou na quarta-feira,
dia 15. A proposta segue
agora para o DEST (Departamento de Coordenação e Governança das Em-

presas Estatais) do Ministério do Planejamento e
para o Ministério da Fazenda. A última instância
de aprovação será a Secretaria de Previdência Complementar - PREVIC. Só
depois de aprovadas pela
PREVIC as mudanças poderão ser implementadas.
Diferente dos acordos
anteriores, esse beneficia,
pela primeira vez, tanto
aposentados e pensionistas quanto funcionários da

ativa
“Estamos agilizando
todas as ações no sentido
de fazer com que os benefícios aos participantes
possam ser implementados o quanto antes”,
enfatiza o presidente da
PREVI, Ricardo Flores.
Veja os principais pontos do Memorando de Entendimento no site do
Sindicato dos Bancários
de Dourados:
www.bancariosms.com.br

Caixa confirma para esta quinta, dia
30, o pagamento de delta retroativo
Depois de pressionada
pelo movimento nacional
dos empregados, a Caixa
Econômica Federal confirmou para esta quinta-feira, dia 30 de dezembro, o
pagamento dos valores
retroativos e referentes às
diferenças de salário por
promoção por mérito no
âmbito do Plano de Car-

gos e Salários (PCS), os
chamados deltas. Para
isso, a empresa fará um
crédito extra dos valores
relativos ao período de janeiro a dezembro.
No pagamento antecipado em 17 de dezembro,
constava no contracheque
dos empregados apenas a
alteração da referência, ou

seja, o valor do mês em
vigor. Este ganho faz parte do acordo coletivo firmado em outubro deste
ano. Agora as discussões
estarão voltadas para a
definição dos avanços
dos critérios de promoção
por merecimento que
continuará sendo um dos
desafios para 2011.

A Diretoria do Sindicato dos
Bancários de Dourados e Região
deseja a tod@s @s bancári@s e
familiares um Feliz e Prospero 2011

Itaú Unibanco é líder em reclamações
O Itaú Unibanco continua líder em reclamações no
ranking do Banco Central
(BC). Na sequência, aparece
o Banco do Brasil. Na terceira posição está o Bradesco e
na quarta o Santander. As
informações são referentes
ao mês de novembro.
Para calcular o ranking,

que leva em conta os bancos com pelo menos 1 milhão de clientes, o BC estipula um índice relacionando
o número de reclamações
procedentes pelo total de clientes. O Itaú Unibanco ficou
com índice 0,72 e o BB com
0,63. O Bradesco com 0,38
e o Santander com 0,37.

O Itaú Unibanco ampliou
sua liderança, já que registrou 0,69 em outubro. O
Banco do Brasil ficou praticamente estável, pois teve
0,64 no mês anterior. Os
dois aumentaram a distância para o terceiro colocado,
que em outubro foi o
Santander com 0,56.

Atenção Banc@rios: A saúna funcionará no sábado 01/11

