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Metas foram

reduzidas
na Caixa

Vacinação dos bancários é
prioritária para a APCEF/RJ
Na última semana, o ministro
da Economia, Paulo Guedes, finalmente confirmou a retomada do auxílio emergencial. Com isso, e o consequente aumento na demanda nos
atendimentos da Caixa, a prioridade
na vacinação para os trabalhadores
do banco se torna ainda mais urgente. O momento da pandemia é o pior
até agora: óbitos em alta (só no estado do Rio já são 34 mil, casos são 600
mil), risco de colapso do sistema de
saúde, comerciantes e pequenos em-

preendedores seguem ameaçados, e a
única saída a curto prazo para muitos
é o auxílio. E a situação só melhorará
com o avanço na vacinação, atrasada
por conta da má gestão de Bolsonaro
e adjacências. Vale ressaltar que na
quinta-feira (11), a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) sinalizou
que irá se juntar na luta dos sindicatos pela prioridade da vacinação junto ao poder público. No mesmo dia, a
Fenae enviou ofício ao Ministério da
Saúde para cobrar a pauta.

Dia da Mulher é
celebrado em live
O mês de março é marcado por
homenagens às mulheres. No dia 8, Dia
Internacional da Mulher, a Fenae e as Apcefs organizaram uma live especial com
o mote “Mulheres na Linha de Frente
Mudam o Mundo”, com show da cantora
Ana Cañas e participação do presidente
e diretoras da Fenae. Esse é também um
mês de lutas, e o momento foi aproveitado para parabenizar as mulheres, em
especial às bancárias Caixa, por seu tra-

balho e resistência nesse momento difícil. As mulheres têm sofrido ainda mais
na pandemia, com aumento do trabalho
doméstico e crescimento nos índices de
violência doméstica.
Na live também foi feito apelo
para doações ao Heitor, filho do bancário Hugo Moreira, que sofre de AME e
precisa de medicamento caríssimo. As
doações podem ser feitas pela chave Pix
171.757.114-09.

Fruto de muita pressão categoria bancária, a redução de metas abusivas atribuídas às agências da Caixa
foi anunciada pelo o vice-presidente
de Rede de Varejo, Paulo Henrique
Ângelo Souza, no último dia 1º. Entre
outras coisas, anunciou também dotação para pagamento de horas extras
e reforço nas medidas de prevenção
contra a COVID-19. Certamente, é uma
vitória merecida da categoria bancária. Mas é só o começo e seguimos na
luta pelas condições dignas e respeitosas de trabalho que são direito.

