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Lucro recorde da Caixa é proveniente de
venda de ativos e fatiamento da empresa
No último dia 19, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, falou em
live sobre o lucro do banco nos últimos
meses. Foram R$ 10,8 bilhões em lucro
líquido no 1º semestre de 2021 e R$ 6,3
bilhões no 2º trimestre - um aumento de 144,7% e 93,4% em relação aos
mesmos períodos de 2020, respectivamente. Os dois resultados foram recordes históricos para a empresa. Apesar
do saldo positivo, começaram a surgir
questionamentos sobre como a Caixa,
um banco social e do povo, atingiu esse
resultado em meio à forte crise socioeconômica que assola a população.
A Caixa, por sua vez, afirmou
que os montantes foram obtidos principalmente pelos fortes ganhos com a

venda de ações da Caixa Seguridade
(R$ 3,3 bilhões), com a alteração na
participação relativa apurada sobre
investimentos também da Seguridade
(R$ 1,5 bilhão) e a venda das ações do
Banco Pan (R$ 1,9 bilhão). Isso prova
que o maior interesse da gestão de Pedro Guimarães é o lucro, o qual tem
sido alcançado através da privatização
da Caixa por meio da venda de pequenas fatias. O interesse dessa atual gestão jamais foi fazer da Caixa um banco
cada vez mais público, com forte papel social para atender aos anseios do
povo. Principalmente durante a pandemia, fortalecer a Caixa 100% pública
devia ser o principal objetivo da atual
diretoria da empresa.

Dia do Bancário é comemorado com lançamento
de nova safra do Nosso Valor
Em comemoração ao Dia do
Bancário, celebrado anualmente
em 28 de agosto, a Fenae e as Apcefs irão lançar a 24ª safra do Nosso
Valor com muitas novidades! Serão
descontos incríveis disponíveis no
site www.fenae.org.br/nossovalor
para os associados, que ainda terão
a chance de serem presenteados
com vouchers de até 50% de desconto em relação ao valor de face dos
produtos. São diversas opções para
resgatar, como combustível, artigos
esportivos, produtos em lojas de departamentos e ifood cards. A nova
safra estará disponível das 10h deste sábado, até às 23h59min do dia 10
de setembro, ou enquanto durar o
estoque.

Para adquirir algum dos produtos, basta acessar site do Programa
Nosso Valor e fazer o login Fenae, antigo login Mundo Caixa. Vale ressaltar
que o programa Nosso Valor é exclusivo para os empregados da Caixa (ativos, aposentados ou pensionistas), associados a uma das 27 Apcefs do país.
Os pagamentos poderão ser feitos com
cartão de crédito, com os pontos Fenae
(antigos pontos Mundo Caixa) ou ainda, combinando as duas formas, em
caso de saldo insuficiente em pontos
para o pagamento total. E se você ainda
não é um associado e quer fazer parte
da APCEF/RJ para usufruir desses e de
muitos outros benefícios, acesse agora
mesmo www.fenae.org.br/associacao.
Não perca essa chance!

