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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Discussão sobre a melhorias na promoção
por mérito foi adiada

A reunião entre a CEE-Caixa e
a diretoria da Caixa Econômica
Federal, realizada na quinta-feira, 28,
deveria discutir melhorias na
promoção por mérito. Porém, como
os representantes da CEF não
apresentaram os dados sobre a
sistemática de promoções aplicada
em 2015, a discussão do tema acabou
sendo frustrada.
Os dados foram solicitados à
CEF imediatamente após a divulgação
da última promoção na metade de

fevereiro. Passaram-se mais de dois
meses e, segundo a CEE, um dos
representantes da Caixa chegou a
perguntar quais dados tinham sido
solicitados.
A CEE que saber o porquê de
13.417 funcionários não terem recebido
o delta. “A análise das informações é o
ponto de partida do debate” afirmou
Genésio Cardoso, membro da CEECaixa. Frustrado o debate, a CEF se
comprometeu,
novamente,
a
apresentar os dados requisitados.

SEGURANÇA NO TRABALHO - I

O “Dia Mundial em Memória às Vítimas de
Acidentes e Doenças do Trabalho”

Total de trabalhadores acidentados ou adoentados registrados no Brasil
pode ser sete vezes maior que o divlgado pela Previdência Social
O estudo mostra dados
A quinta-feira, 28/04, marcou
o “Dia Mundial em Memória àsVítimas estarrecedores. Para o ano de 2013,
de Acidentes e Doenças doTrabalho”. a Previdência Social registrou 717.911
Em reunião que ocorreu nesse dia, o acidentes de trabalho no Brasil. Já
Coletivo Nacional de Saúde do os dados levantados pelo IBGE
Trabalhador da Contraf-CUT discutiu chegaram a 4,9 milhões de
o estudo realizado pela Fundacentro: trabalhadores, com 18 anos ou mais,
Acidentes de trabalho no Brasil em envolvidos em acidentes de trabalho
2013: comparação entre dados naquele ano. Ou seja, o número real
selecionados da Pesquisa Nacional de acidentados pode ser sete vezes
de Saúde do IBGE (PNS) e do maior que os divulgados oficialmente.
Na matéria ao lado, seguimos
Anuário Estatístico da Previdência
Social (AEPS) do Ministério da abordando o tema acidentes e
doenças do trabalho no Brasil.
Previdência Social.
EMPREGO

PNAD registra 10,9% de desempregados

O índice de desemprego no
Brasil chegou a 10,9%. É o que mostra
a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio Contínua (PNAD Contínua)
relativa ao primeiro trimestre de 2016.
Conforme a pesquisa, feita pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), no total, são 11,1
milhões
de
trabalhadores
desempregados, número 39,8% maior
que o registrado no mesmo período do
ano passado.
Desde a posse de Dilma

Roussef, há dezesseis meses, o
movimento sindical e os movimentos
sociais vieram advertindo a presidente
de que a adoção de políticas de
austeridade, bem ao gosto do FMI, não
era o melhor caminho para o país. O
governo insistiu nessa política e o
resultado está aí.
De outra parte, enquanto
milhões de trabalhadores amargam o
desemprego, há setores como o
bancário, por exemplo, em que os
lucros seguem altíssimos.

SANTANDER

Lucro chegou a R$
1,66 bilhão

O Santander apurou um lucro
de R$ 1,66 bilhão no primeiro trimestre
deste ano. O resultado é 1,7% superior
ao auferido em igual período de 2015.
Banco abriu vagas de emprego Uma boa notícia, enfim, relacionada ao
nível de emprego no setor bancário. Na
contramão do caminho trilhado por
outros grandes bancos, o Santander
ampliou seu quadro de funcionários
nos três primiros meses de 2016. O
banco espanhol contratou 118 novos
trabalhadores.
SEGURANÇA NO TRABALHO - II

Normas estão sob
perigo de revogação

A grande disparidade entre os
números detectados pelo IBGE e os
divulgados pela Previdência Social,
relativos a doenças e acidentes de
trabalho, deve-se, segundo a
Fundacentro, a dois fatores, pelo
menos: a subnotificação dos acidentes
de trabalho, pois muitas empresas
escondem os números reais, e à baixa
taxa de formalização do emprego.
Já há uma alta defasagem
entre o número real de acidentes e
doenças que ocorrem no país e o que
é divulgado pela Previdência Social.
Imaginemos, então, o que vai acontecer
se normas vigentes de segurança no
trabalho vierem a ser revogadas. Pois
este é um dos focos principais
daqueles que querem governar o
Brasil após o impedimento de Dilma
Roussef. Membros desse tal governo
já avisaram que o Tesouro Nacional tem
um dispêndio muito pesado por conta
dessas normas.
PIADINHA
A esposa chega desesperada na
delegacia:
- Meu marido saiu ontem de casa pra
comprar arroz e não voltou até agora.
O que eu faço, senhor delegado?
- Sei lá! Faz macarrão!

