
Investidas para a privatização de 
subsidiárias continuam

As tentativas de privatizar 
a Caixa continuam. No dia 26, o 
presidente do banco, Pedro Gui-
marães, anunciou a continuidade 
do plano de vendas de subsidi-
árias para empresas privadas. 
Dentre as subsidiárias, estão a 
Caixa Seguridade, a Caixa Car-
tões, a Caixa Loterias, a gestão de 
recursos (asset) e o banco digital, 

que ainda nem foi criado. Todas 
essas áreas são consideradas es-
tratégicas e lucrativas para o ban-
co, e vendê-las traria um prejuízo 
direto ao papel social da Caixa e 
ao desenvolvimento do país.

Segundo Guimarães, trata-
-se de uma iniciativa para dimi-
nuir o endividamento público e 
tende a melhorar a governança do 

banco. No fim das contas, o plano 
atende a uma agenda neoliberal 
e privatista apoiada pelo gover-
no Bolsonaro, que busca esvaziar 
instituições públicas e sua função 
social. A Caixa é um banco 100% 
público que há 160 anos vem exer-
cendo um papel importantíssimo 
na vida dos brasileiros, e tenta so-
breviver a mais esse ataque.

Deltas: conquista resultante
 de muitas lutas
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Em reunião online da Comis-

são Paritária da Promoção por Mé-
rito da Caixa com representantes 
dos empregados do banco, realizada 
na segunda-feira (26), foi aprovada 
com unanimidade a distribuição 
linear de um delta (promoção por 
progressão na carreira) para todos 
os empregados Caixa elegíveis. São 
elegíveis aqueles que não possuem 
impedimentos em 2020 previstos no 
RH 176, ou seja, que não apresentem 
nenhuma das seguintes caracterís-
ticas: menos de 180 dias de efetivo 
exercício; aplicação de penalidade 
de suspensão; censura ética; adver-
tência, tendo recebido outra nos úl-
timos 5 anos; contrato de trabalho 
suspenso; contrato de trabalho ex-
tinto e faltas não justificadas. Além 
desse 1º delta, haverá a distribuição 
de um 2º delta para os empregados 

Caixa que estiverem enquadrados 
no resultado Excepcional, até o limi-
te orçamentário.

É uma decisão que beneficia-
rá os trabalhadores após um perí-
odo tão difícil e de tantos esforços 
provocados pela pandemia. Foi um 
debate demorado entre a direto-
ria do banco e representantes dos 
empregados, mas que resultou em 
uma grande vitória para todo o 
quadro de pessoal.

A APCEF/RJ proporciona aos seus as-
sociados diversas vantagens, uma delas é 
a Sede Praiana, localizada a 200 metros da 
praia do Foguete, em Cabo Frio.  A Sede conta 
com suítes equipadas e uma estrutura com 
churrasqueiras, restaurante, salão de jogos, 
piscina, sauna, estacionamento e segurança 
24h. Recentemente, passou por melhorias e 
agora conta com ainda mais velocidade na co-
nexão Wi-Fi, além de 49 novos canais de TV, 
tudo pensado para trazer mais comodidade.

 A saúde e proteção dos associados são 
sempre prioridade para a APCEF/RJ. Dessa 
forma, estamos com cuidados redobrados 
para manter a segurança, como: capacida-
de limitada a 70% dos aposentos, medição 
de temperatura no check-in, distribuição de 
álcool em gel, tapete higienizador, restrição 
das áreas de lazer para evitar aglomerações, 
orientação para uso de máscaras e café da 
manhã mediante agendamento. Para fazer 
sua reserva, entre em contato pelos telefo-
nes (21) 2240-5937 ou (21) 2532-4275, ou 
pelo e-mail reservas@apcefrj.org.br.
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