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SOLIDARIEDADE - II

Feliz Natal!

As contas do Fumdica

O Natal é um momento de encontros e também de reecontros.
O tempo passa rápido e alguns familiares que havíamos visto somente
no Natal passado só os estaremos abraçando novamente agora. Por
isso, vivamos intensamente esses momentos.
A Diretoria do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região
deseja a bancárias e bancários um Natal pleno de paz e alegria.
SOLIDARIEDADE - I

O Fumdica conta com a tua colaboração
O colega Renir Renato
Resener, funcionário do Banco do
Brasil, volta a pedir a colaboração da
categoria bancária. Ele convida
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.

BANRISUL

Comissão Paritária finalizou o
relatório sobre o Plano de Carreira
Em reuniões realizadas na
semana passada, dias 17 e 18, a
Comissão Paritária que discute o
Plano de Carreira finalizou o relatório
com as conclusões preliminares sobre
a nova estrutura de evolução
profissional no Banrisul. Os dirigentes
sindicais voltaram a apresentar a
estrutura aprovada pelos funcionários
do banco.
Segundo informes da FetrafiRS,
“A
representação
dos
trabalhadores reafirmou a necessidade
de manutenção do mesmo número de
padrões para promoção por tempo de
serviço e merecimento. O movimento
sindical também reivindica o mesmo
step (diferença percentual entre um
padrão salarial e o seguinte) para toda
extensão da matriz salarial e o fim do
limite de vagas para progressão por
tempo e merecimento.”
Ainda conforme a Fetrafi-RS,
“a divulgação do relatório preliminar,
concluído nesta semana, está de

acordo com o prazo estabelecido na
cláusula 36ª do Acordo Coletivo de
Trabalho, assinado com o Banrisul. Já
o relatório final sobre os trabalhos da
Comissão deverá ser apresentado até
30 de abril de 2015.”

As doações ao Fumdica
podem ser feitas através de Doc ou
depósito identificado até a terça-feira,
30/12, a crédito da Prefeitura Municipal
de Passo Fundo/Fumdica, CNPJ
87.612.537/0001-90, nos bancos a
seguir:
Banrisul: Agência 0310, conta
número 04.130.0270-4.
Banco do Brasil: Agência 0092-2,
conta número 32.781-6.
Caixa Econômica Federal: Agência
0494-6, conta número 98-8.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Incentivo à
aposentadoria
Em reunião realizada na
quinta-feira, 18, o Conselho de
Administração da Caixa Econômica
Federal aprovou o lançamento de um
Plano de Apoio à Aposentadoria
(PAA).
Funcionários
já
aposentadores pelo INSS que
seguem trabalhando e também os
que estarão aptos a se aposentar
poderão aderir.
Aprovado
anteriormente pelo Conselho Diretor,
o PAA segue agora para apreciação
pelo Departamento de Coordenação
e Governança das Estatais (DEST)
do Ministério do Planejamento.

http://fotos.sapo.pt/olharparaomundo/fotos/?uid=aLPAJEYKgz7QzqlhitQj

