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BANRISUL - I

BANCOS PÚBLICOS

A Fetrafi-RS e o SEEB-Passo Fundo e Região apóiam a Chapa 5, para o
Conselho Deliberativo, e a Chapa 3, para o Conselho Fiscal
As eleições na Fundação seguintes chapas:
Banrisul começam hoje e terminam no - Chapa 5, para o Conselho
dia 9 de dezembro. Os banrisulenses Deliberativo, composta por Carlos
estarão elegendo representantes que Augusto Oliveira Rocha e Ana Lúcia
comporão os Conselhos Deliberativo Soares Guimarães;
e Fiscal da instituição. A Fetrafi-RS, o - Chapa 3, para o Conselho Fiscal, forSEEB-Passo Fundo e a maioria do mada por Denise Falkenberg Corrêa
movimento sindical estão apoiando as e Antônio Carlos Pirotti Pereira.

Acordo firmado entre líderes dos
partidos políticos retirou da pauta de
votação o PL 6259/2005, o chamado
PL da Isonomia. O projeto, que teve
parecer favorável do relator, deputado Osmar Júnior (PCdoB-PI), deveria ter sido votado pela Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara de
Deputados na quarta-feira, 24.

BANRISUL - II

SINDICATO

Eleições na Fundação começam hoje

Isonomia: projeto foi
retirado da pauta

As principais propostas do movimento
Os convênios na
área da Odontologia
sindical para a Fundação Banrisul
As principais propostas das
chapas que representam o movimento sindical nas eleições na Fundação
Banrisul são:
- Aumento do benefício mínimo;
- Fim das faixas etárias;
- Pagamento integral de pensão;
- Democratização:

1-Eleição para diretores (hoje, a diretoria é composta por indicações do
banco);
2-Fim do voto de minerva;
3-Paridade nas contribuições entre
patrocinadores participantes e assistidos; estes últimos pagam mais que
os primeiros.

BANCO DO BRASIL - I

Superávit do Plano 1 da Previ: fechado
acordo com a diretoria do banco

Em reunião realizada na quartafeira, 24, foi fechado acordo com a diretoria do Banco do Brasil para a
destinação do superávit do Plano 1 da
Previ. Representando os funcionários, participaram das negociações, a
Contraf, os dirigentes eleitos da Previ,

associações de aposentados e a
Anabb. O acordo ainda vai passar pela
avaliação do conjunto de participantes
do Plano 1, funcionários aposentados
e da ativa. Na página do Sindicato na
Internet pode ser lida matéria sobre a
negociação de quarta-feira.

BANCO DO BRASIL - II

As melhorias garantidas pelo acordo

O acordo assinado com a diretoria do BB para o Superávit da Previ
prevê o seguinte:
1. Concessão de um benefício
temporário correspondente a 20%
sobre o Complemento Previ dos
aposentados e pensionistas ou 20% dos
benefícios projetados para os
funcionários da ativa. Os aposentados
e pensionistas receberão o novo
benefício de imediato, em 12 parcelas
mensais ao ano. Os participantes da

ativa terão os valores creditados em
contas individuais, cujo montante
acumulado será sacado no momento da
aposentadoria. No primeiro pagamento,
serão antecipadas as primeiras 12
parcelas.
2. Incorporação como benefícios
permanentes do Plano 1 dos benefícios
especiais negociados em 2007.
3. Benefício mínimo provisório
correspondente à diferença entre 40%
e 70% da Parcela Previ.

Na área da Odontologia, o
SEEB-Passo Fundo e Região mantém convênios com:
Grace Shuch;
Jean Carlos Barancelli;
Odonto Viland.
A relação de conveniados e os
benefícios oferecidos a bancárias e
bancários associados ao Sindicato e
a seus dependentes podem ser consultados na página da entidade na
Internet, seção Convênios.
BANCO DO BRASIL - III

Auxílio creche-babá
foi pago a menor

Contraf cobrou da diretoria do
banco a correção dos valores
Vários sindicatos encaminharam reclamações à Contraf de que o
Banco do Brasil pagou o auxílio creche-babá sem o reajuste de 7,5%.
Diante disso, na quarta-feira a Contraf
cobrou da diretoria do banco a correção dos valores. Em resposta, a Diref
alegou que houve falhas no sistema do
banco e se comprometeu a resolver o
problema em breve.
PIADINHA
No hospital:
- Doutor, entendo que vocês médicos
se vistam de branco. Mas por que
essa luz tão forte?
- Meu filho..., eu sou São Pedro.

