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Encontro Estadual dos Empregados da Caixa
– Dia 5 de julho –
Os bancários da Caixa do Rio de Janeiro estão convocados a
participar do Encontro Estadual dos Empregados da Caixa no dia 5 de
julho. Devido à pandemia, a reunião será feita por meio virtual, através
da plataforma Zoom. As inscrições para o encontro já estão abertas e
vão até a próxima quinta-feira (2). Para se inscrever, basta entrar no
link: bit.ly/31gIcrL. Os bancários que tiverem propostas para o evento,
também poderão preencher um formulário e enviá-las através do link
bit.ly/31hGq9O até o dia 2 de julho. O encontro será uma grande
oportunidade para organizar e debater diversas questões importantes
para a classe bancária. Não deixe de participar!

Encontro Estadual
– VIRTUAL –

5 de julho
Inscrições abertas até o dia 2 de julho

Privatizar a Caixa é entreguismo e tem
que ser combatido por todos
O presidente da Caixa, Pedro
Guimarães, afirmou que a direção não
só pretende, como irá privatizar as
áreas mais lucrativas do banco (seguros, cartões, asset management e loteria), em entrevista ao jornal Estadão.
A decisão deixa de lado o valor das

empresas públicas no atendimento à
população – em especial, a Caixa. Lembrando, ainda, que o banco é imprescindível para reerguer a economia no
período pós-crise. “A APCEF/RJ repudia
a intenção de privatização da Caixa. É
uma decisão inaceitável. Todos nós sa-

bemos o quanto a Caixa é imprescindível por conta do seu papel como banco
público para a população e a economia do país. Não podemos deixar isso
acontecer”, declarou o Diretor de Comunicação e Marketing da associação,
Sergio Amorim.

– DIGA NÃO À PRIVATIZAÇÃO DA CAIXA –

Decisão por trabalho remoto após pandemia não pode ser unilateral
Em entrevista à CNN, o presidente
da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que o
banco irá expandir o programa de trabalho
remoto para depois da pandemia. Lembrando que o Projeto Remoto foi instaurado depois das inúmeras cobranças das entidades
representativas durante o período da pandemia, como forma de prevenção à covid-19.
Porém, para a APCEF/RJ e os demais repre-

sentantes dos trabalhadores, a expansão da
medida deve ser tomada com a participação
dos empregados por meio de negociação. “O
diálogo é fundamental na relação do banco
com os empregados e isso deve ser mantido. É necessário analisar e debater diversas
questões e a medida não pode ser tomada de
forma unilateral”, afirmou o presidente da
APCEF/RJ, Paulo Matileti.

