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Mesmo sem
novas contratações,
Caixa lança novo PDV
O novo Programa de Demissão
Voluntária (PDV) foi lançado pela Caixa
na última semana, visando adequar o
banco à Emenda Constitucional nº103
da Reforma da Previdência. A medida
deve atingir mais de 7.200 empregados. O prazo de adesão vai até 20/11,
com os desligamentos previstos para
acontecer entre 23/11 e 31/12. Contudo, a iniciativa chocou entidades re-

presentativas dos trabalhadores, visto
que vai na contramão da atual situação
de déficit de 17 mil empregados no
banco. Segundo a Caixa, os trabalhadores que aderirem ao PDV receberão um
incentivo financeiro equivalente a 9,5
Remunerações Base (RB). Empregados
que se aposentaram entre 13/11/2019
e 5/11/2020, e aqueles com 75 anos ou
mais, não poderão aderir ao PDV.

Vote a favor do PL 4.269
pelo fim das privatizações
Uma enquete sobre o Projeto de Lei 4.269/20 está aberta no portal online da Câmara dos Deputados. O objetivo da medida, que tem autoria dos deputados federais Érika Kokay (PT/DF) e Frei Anastácio Ribeiro
(PT/PB), é tornar crime a privatização de estatais sem a autorização do
Congresso. Por isso, é fundamental que os cidadãos votem a favor do PL
4.269, de forma a ajudar na luta contra a privatização da Caixa e de demais
empresas públicas, tão importantes para o desenvolvimento do país. Para
isso, basta clicar aqui e deixar seu voto. Participe!

Traga um amigo para se associar à
APCEF/RJ e ganhe brindes!
Está no ar a promoção Indique e Ganhe! Ao indicar um colega
para se associar à APCEF/RJ, você
e ele ganham uma linda squeeze,
fones de ouvido, boné e apoio de
celular, além de todas as vantagens que a Associação já oferece

para seus associados. Demais, não
é? E o melhor: quanto mais você
indica, mais brindes você garante! Para saber mais, entre em contato com o número (21) 972958290 ou envie um e-mail para
apcefrj@apcefrj.org.br.

