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EDITORIAL

Natal, época de reencontros
Neste mundo em que vivemos,
que dizem moderno, o tempo de que
dispomos para uma convivência mais
assídua com as pessoas que nos são
queridas é cada vez mais escasso.
Assim, o Natal transformou-se,
definitivamente, em uma época de
reencontros. Parentes e amigos que
havíamos avistado somente no Natal
passado, tornaremos a vê-los nestes
dias. Por isso, não devemos perder a
oportunidade; vivamos este reencontro

intensamente. Façamos deste Natal de
2008 uma confraternização de muita
paz e muita alegria com nossos
familiares e amigos.
A Diretoria do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e
Região deseja a bancárias e
bancários um FELIZ NATAL!.
Na coluna ao lado, trazemos
alguns versos de uma bela poesia do
grande pajador Jayme Caetano Braun,
que tem o Natal como tema.

SOLIDARIEDADE

O Fumdica conta com a tua colaboração
O colega Renir Renato Resener,
funcionário do Banco do Brasil, convida
novamente bancárias e bancários a
fazerem doações ao Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Fumdica). Os recursos
arrecadados serão repassados às
entidades de amparo às crianças
carentes, de rua ou em situação de
risco de nossa cidade. Importante:
cadastradas no Conselho Municipal dos
Direitos das Crianças e Adolescentes
(Comdica), as entidades só recebem
os recursos mediante a apresentação
de projetos para a aplicação dos
mesmos.

A Lei de nº 9532, de 1997, dispõe
que as pessoas físicas podem destinar
até 6% do seu Imposto de Renda
devido para doações ao Fumdica.
As doações podem ser feitas
através de Doc ou depósito identificado
até a terça-feira, 30/12, a crédito da
Prefeitura Municipal de Passo
Fundo/Fumdica, CNPF 87.612.537/
0001-90, nos bancos a seguir:
Banrisul: Agência 0310, conta número
04.034.967-00.
Banco do Brasil: Agência 0092-2,
conta número 18.390-3
Caixa Econômica Federal: Agência
0494, conta número 601-3.

BANCO DO BRASIL

As mesas temáticas sobre saúde,
terceirização e fusões e incorporações
O Encontro Nacional de Dirigentes Sindicais do Banco do Brasil, realizado de 8 a 10/12, definiu a instalação de mesas temáticas também para
a discussão dos seguintes pontos:
Saúde - essa mesa deverá formular
proposta que garanta a prevenção ao
adoecimento provocado pelo estresse
e as más condições de trabalho dos
funcionários do BB. Deverá também
propor um modelo de exame periódico que reflita as reais condições de
saúde dos trabalhadores.
Fusões e Incorporações - apontará
propostas para o engajamento dos tra-
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balhadores oriundos das empresas incorporadas à Cassi, à Previ e para seu
enquadramento no plano de cargos e
salários. Tratará também da garantia
de emprego a esses trabalhadores.
Terceirização - deverá apontar alternativas para a redução do alto índice
de terceirização no BB, em especial
nas centrais de atendimento. A mesa
também deverá apontar soluções para
as péssimas condições de trabalho a
que é submetido o pessoal da vigilância, limpeza e do atendimento telefônico, notadamente quanto ao não
cumprimento dos direitos trabalhistas.
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3601-2785 ou 3601-2786

Natal Galponeiro
Jayme Caetano Braun
Tem sido assim - dois mil anos,
Ninguém sabe - mais ou menos,
Vem conviver com os pequenos,
De todos os meridianos,
E repetir aos humanos,
As preces de bem querer.
Quem sabe até - pode ser,
Que um dia seja atendido,
E o mundo velho perdido,
Encontre paz para viver.
E o Nazareno que vem,
Das bandas de Nazaré,
Chasque divino da fé,
Rastreando a luz de Belém,
Ele que vai morrer também,
Pra cumprir as profecias.
É Natal - nasce o MESSIAS,
Salve o Menino Jesus!
Mas os que fogem da luz,
O matam todos os dias.
Presentes - “Papais Noéis”,
Um ano esperando um dia,
Quando a grande maioria,
Sofre destinos cruéis.
O amor pesado a “mil-réis”,
E mortos vivos que andam,
Instituições que desandam,
Porque esqueceram JESUS,
O que precisa, é mais luz,
No coração dos que mandam!
PIADINHA
O Joãozinho resolve escrever uma
carta para o Papai Noel:
- Querido Papai Noel, fui um bom
menino durante todo o ano. Gostaria
de ganhar uma bicicleta. O menino
olha para o texto e, insatisfeito, amassa
a folha e escreve novamente:
- Papai Noel, fui um bom menino
durante a última semana. Por favor,
mande-me uma bicicleta. Novamente
Joãozinho não se satisfaz. Pensa um
pouco, vai até o presépio, pega o
Menino Jesus, tranca-o em uma gaveta
e volta a escrever:
- Virgem Maria, seqüestrei seu filho. Se
quiser vê-lo novamente, mande-me
uma bicicleta.

