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SOLIDARIEDADE

Feliz Natal!!!

Faça uma doação
ao Fumdica

A Diretoria do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
deseja a bancárias e bancários um Natal
com muita paz e alegria.

COE chama à mobilização

Conforme determina a Lei 9532/
97, as pessoas físicas podem destinar
até 6% do seu IR devido a doações
para o Fumdica (Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente).
As doações podem ser feitas através
de DOC ou depósito identificado até a
quarta-feira da próxima semana, dia
30/12/09, a crédito do titular Prefeitura
Municipal de Passo Fundo/Fundo
Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, CNPJ 87.612.537/
0001-90, nos bancos a seguir:
Banrisul: agência 0310, conta nº
04.034.967-00.
Banco do Brasil: agência 0092-2,
conta nº 18.390-3.
Caixa Econômica Federal: agência
0494, conta nº 601-3.
Observação: uma cópia do depósito
identificado deve ser remetida ao
Comdica para que o mesmo informe
à Receita Federal o nome e o CPF do
doador. A cópia pode ser entregue
também ao colega Renir Resener,
membro do conselho, na agência
Passo Fundo do Banco do Brasil,
oitavo andar.

A proposta de PPR pífia apresen- pode render ao Santander até R$
tada pelo Santander, mesmo após três 193 milhões em isenção tributária,
meses de negociação, aponta para a como prevê a lei federal nº 10.101.
necessidade de mobilização dos traba- “Com todo esse ganho economizado
lhadores. Por isso, a COE propôs a sobre os encargos trabalhistas e
realização de uma Jornada Nacional de previdenciários, é um absurdo que o
Lutas, com atividades em todos os sin- banco queira distribuir menos de R$
dicatos do país, com o fim de pressio- 40 milhões de PPR”, comentou Rita
nar a diretoria do banco a apresentar Berlofa, dirigente do sindicato.
uma proposta digna de
Sempre tem alguém em pior situação do que a nossa .. .
PPR. A jornada começa já na segunda-feira,
28, e vai até o dia 8 de
janeiro. No dia 12 de janeiro será realizada uma
plenária nacional para
discutir os passos seguintes da mobilização.
Cálculos feitos
pelo SEEB-São Paulo,
mostram que o gasto
http://sorisomail.com/cartoons/5-id-desc.html
com PLR em 2009

PIADINHA
Um garoto pobre resolveu escrever
uma carta pro Papai Noel:
“Poxa Papai Noel, minha mãe é pobre
passa por necessidades, estamos
fazendo umas reformas aqui em casa
e queria que tu me mandasse 1000
reais prá nos ajudar.”
No Correio, os funcionários abriram a
carta, leram e ficaram com dó do
menino. Resolveram fazer uma
vaquinha entre eles, mas só
conseguiram juntar 800 reais. Era
melhor do que nada; então,
mandaram para o menino. Algum
tempo depois, chegou a carta do
garoto agradecendo ao Papai Noel:
“Obrigado Papai Noel pelo dinheiro
que você me mandou, mas da próxima
vez não manda pelos correios não, tá?
Aqueles sacanas dos caras dos
correios me roubaram 200 reais.”

SANTANDER/REAL - I

Bancários rejeitam proposta de PPR

Banco quer pagar apenas R$ 1.000,00 para cada bancário e R$ 8,62
milhões, em média, para cada um dos 26 diretores executivos
Foram três meses de negociaAo mesmo tempo em que proções para que a diretoria do Santander, pôs pagar apenas R$ 1.000,00 a seus
nesta terça-feira, 22, apresentasse sua funcionários, que vivem no dia a dia
proposta para o PPR (Programa de Par- das agências “ralando” para garantir
ticipação nos Resultados). E a propos- os bons resultados do banco, a direta, com valores rebaixados, foi rejeita- toria planeja distribuir, em média, nada
da ontem mesmo pelos membros da menos que R$ 8,62 milhões a cada
da COE (Comissão de Organização um de seus 26 diretores executivos
dos Empregados) e da Contraf-CUT.
neste ano.
SANTANDER/REAL - II

