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BRADESCO

e, principalmente, muito calor!
Dentro da referida agência é
tão quente que já deve ter cliente se
propondo a trazer ventilador de casa.
Como o serviço ainda é novo, o Banco
promete que logo vai melhorá-lo com
a locação de cadeira e guarda-sol,
protetor solar grátis, venda de milho
verde, picolé, refrigerante, suco,
chapéus e cangas. A idéia é deixar
Jurerê Internacional no chinelo!
Ironias à parte, este problema
com o ar condicionado da Agência
Passo Fundo Centro, do Bradesco,
já passou da hora de ser resolvido.
Como pode uma instituição
que lucra 10 bilhões em um ano, tratar
com descaso algo tão importante
como a saúde e o conforto de
funcionários , clientes e usuários que
todos os dias vão até este local.
A Diretoria do SEEB espera
providências definitivas para este fato.

SANTANDER

3601-2785 ou 3601-2786

Premiação deve ser
para todos
A diretoria do Banrisul acabou de
promover mais uma campanha de
recuperação de créditos em
liquidação e obteve bons resultados,
a exemplo de iniciativas similares
efetivadas anteriormente.
Entretanto, em correspondência
enviada à direção do banco nesta
quinta-feira, a Fetrafi-RS questiona o
tratamento
discriminatório
dispensado a maioria dos
trabalhadores da empresa, pois
somente as SUREGs que
alcançaram 100% das metas
propostas receberam a premiação.
A Fetrafi-RS reivindica que o
esforço redobrado empreendido pelo
quadro de funcionários do Banrisul
receba tratamento isonômico.
O documento foi protocolado
junto à Direção Geral do Banrisul na
quinta-feira passada, 03 de fevereiro
SAÚDE

PLR ,PPR e Renda Variável saem no
dia 18/02
O Santander vai pagar no
próximo dia 18 a segunda parcela da
Participação nos Lucros e Resultados
(PLR), o restante do Programa de
Participação nos Resultados do
Santander (PPRS) e a renda variável
do segundo semestre de 2010.
O banco obteve lucro líquido
de R$ 7,382 bilhões em 2010 no
Brasil, um aumento de 34% em
relação a 2009, quando lucrou R$
5,508 bilhões.
Cada bancário do Santander
ganhará o total da regra básica e do
adicional, deduzindo-se a primeira
parcela que foi paga em outubro do
ano passado.
Regra básica da PLR: 2,2 salários
de cada empregado com teto de R$
15.798,20 descontando-se o
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Banco inova e traz a praia até seus
clientes e funcionários
Todo mundo sabe da alta
lucratividade que o Bradesco
apresenta, ano após ano. Também
não é novidade que este banco,
através de propagandas na mídia, se
diz extremamente preocupado com
clientes
e
usuários.
Mesmo assim, jamais
imaginaríamos que esta preocupação
alcançaria níveis tão altos.
Pensando naquelas pessoas
que ficam em Passo Fundo, sem
poder ir até a praia, a Agência Passo
Fundo Centro resolveu presentear
clientes,usuários e funcionários com
algo singular: uma praia particular!
Não é uma maravilha?????
Graças ao ar condicionado
que está em constante manutenção,
a “Praia da Rua Independência”
funciona de segunda à sexta e tem
quase tudo o que se procura numa
bela praia: cadeiras lotadas de gente
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adiantamento de 54% do salário mais
R$ 660,48, com teto de R$ 4.308,60;
Adicional da PLR: 2% do lucro líquido
distribuídos linearmente, no teto de R$
2.400,
descontando-se
o
adiantamento de 2% do lucro do 1°
semestre, no teto de R$ 1.200.
2ª parcela da PPRS e renda
variável: O aditivo do Santander prevê
o pagamento do PPRS, no valor de
no mínimo R$ 1.350, deduzindo-se a
antecipação de R$ 540, restando um
crédito
de
R$
810.
O PPRS será compensável
dos Programas Internos (PPE e PPG)
que também serão pagos para os
funcionários
elegíveis.
No entanto, a PLR não será
compensável no Santander, como
faculta a convenção coletiva.

Diretor participa de
debate
O diretor do Sindicato, Dário
Delavy, coordenador do Conselho
Municipal de Saúde de Passo Fundo
participará de um debate na UPF/TV,
no programa “estúdio 4” com o ex
secretário de Saúde e atual vereador,
Sr. Alberi Grando, com o presidente
da Uampaf o Sr. Antonio e com
coordenador do Fórum Municipal de
Luta Pela Saúde, Sr. Jorge Gimenez.
O tema será a situação da
saúde em nosso município e irá ao
ar hoje, às 22h30min, com
reapresentação na quarta, às 20h.
PIADINHA
O manobrista:
-O Celta preto?
A loira:
-Sim, vai chover daqui a pouco!

