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CAIXA DESLIGA 1.296 EMPREGADOS POR MEIO DO PDV
Em decorrência do processo de desmonte, que visa a privatização, o quadro de
pessoal da Caixa reduz ainda mais. O banco desligou 1.296 empregados por meio do
PDV (Programa de Desligamento Voluntário), lançado em fevereiro.
O número está abaixo do estimado
pela direção da empresa, de 2.964 adesões.
Depois da divulgação dos dados oficiais,
a Caixa estuda lançar outro programa no
segundo semestre, assim como fez no ano
passado.
A medida vai causar mais danos aos
funcionários e clientes. Em poucos anos,
o quadro de pessoal da instituição caiu de
101 mil para cerca de 86 mil. Enquanto isso,
milhares de pessoas aprovadas no concurso
público de 2014 lutam na Justiça para tomar
posse e trabalhar.

Junto com o corte de bancários, a
empresa também fecha agências em
todo o país, um prejuízo à nação. O
banco é fundamental para o desenvolvimento, responsável pela gestão de
programas de inclusão social. Também
liderava o mercado imobiliário, com a
oferta de juros baixos aos brasileiros.
Agora, tudo está indo para o ralo. Irresponsavelmente, o governo Temer acaba
com a instituição financeira.
Fonte: SBBA

NA ELEIÇÃO DA PREVI, VOTE CHAPA 2

O Sindicato apoia a Chapa 2 que, entre as propostas tem o compromisso de trabalhar para levar
a educação previdenciária e financeira ao associado
para permitir o melhor gerenciamento do perfil de
investimento a partir do perfil de investidor.
Os mais de 200 mil associados podem votar entre 18 a 30 de abril.

COLETIVO DE COMUNICAÇÃO DISCUTE
MÍDIA PARA CAMPANHA NACIONAL

ENTIDADE SINDICAL INTERNACIONAL MANIFESTA APOIO A LULA
O Sindicato Internacional dos Trabalhadores em Serviço (Service Employees International Union, SEIU,
em inglês), que representa 2 milhões de
pessoas nos EUA, Canadá e Porto Rico,
manifestou, por meio de nota, solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, preso na sede da Polícia Federal
em Curitiba.
O texto diz que Lula enfrenta “uma
onda de forças conservadoras, racistas e
antidemocráticas que assolam o mundo
inteiro, inclusive os Estados Unidos” e
acrescenta que a democracia brasileira
“está sob ataque”.
“Consideramos a defesa da democracia brasileira fundamental para defender
a democracia no mundo todo”, diz um
trecho da nota, que ainda lembra as conPoupança - Depois de ter registrado retirada líquida – mais saques que depósitos
– nos dois primeiros meses do ano, a caderneta de poupança voltou a atrair o interesse dos brasileiros em março. No mês
passado, a captação líquida – depósitos

quistas dos governos do PT nos últimos anos,
entre elas, “retirar 40 milhões de brasileiros
da pobreza, reverter séculos de racismo e desigualdade social, melhorar os direitos dos
trabalhadores”.
Ao final, a SEIU diz estar preparada para
“agir em sua defesa (de Lula) e em defesa do
Partido dos Trabalhadores, dos sindicatos e
do povo brasileiro”. (SP Bancários)
menos retiradas – somou R$ 3,98 bilhões, informou o Banco Central. O resultado é o melhor para meses de março desde 2013, quando
os depósitos tinham superado as retiradas em
R$ 5,96 bilhões.
Fonte: Feeb Ba/Se

O Coletivo Nacional de Comunicação dos Bancários deu continuidade, ontem (9), ao debate sobre
a mídia da Campanha Nacional 2018.
A reunião contou com a contribuição de sindicatos e federações com ideias e sugestões de mote e a
imagem a serem utilizados na divulgação.
O coletivo conseguiu chegar a um consenso de
mote e imagem, que serão apresentados na próxima
reunião para aprovação.
O próximo encontro ficou marcado para o dia
24 de abril. Nesta data, as entidades avaliarão a mídia final e decidirão a Campanha Nacional de 2018.
Fonte: Contraf

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIAMARA
Tarde: SÔNIA
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