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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Reestruturação foi interrompida

Em e-mail enviado na terçafeira, 03/05, à coordenadora da
Comissão Executiva do Empregados
da Caixa Econômica Federal (CEECaixa), Fabiana Matheus, a diretoria da
empresa
informou
sobre
o
interrompimento do processo de
reestruturação iniciado em abril. “Não
há cronograma ou definições para
outras etapas do Caixa + Forte que
alcancem centralizadoras e filiais”,
afirma a diretoria da CEF no e-mail.

Ao receber a mensagem,
Fabiana afirmou que a medida tomada
pela Caixa “é fruto da mobilização dos
trabalhadores e das entidades
representativas, que não ficaram de
braços cruzados e se manifestaram em
dias de lutas e outras ações nas
unidades de todo o país”. Fabiana frisou,
ainda que a coisa não ficará só nisso,
pois “queremos a reversão do que foi
feito e continuaremos alertas para evitar
a retomada desse processo”.

ITAÚ

Lucro do primeiro trimestre caiu 9,9%,
mas ultrapassou os cinco bilhões de reais

O lucro do Itaú caiu 9,9% no
primeiro trimestre de 2016 na
comparação com o de igual período
do ano passado. Mesmo com essa
queda, o resultado ultrapassou os
cinco bilhões de reais; chegou, mais
exatamente, a R$ 5,2 bilhões.
A análise do balanço, feita
pelo Dieese, mostra um crescimento
de 5,9% nas despesas com pessoal.
Infelizmente, esse crescimento não
se deve à ampliação do quadro de

funcionários. Pelo contrário, ainda
que continue obtendo altíssimos
lucros, o Itaú segue reduzindo postos
de trabalho. Foram demitidos, sem
reposição, 2.902 trabalhadores no
período de março de 2015 a março
de 2016. Dois outros fatores pesaram
no aumento das despesas com
pessoal: o desligamento de
funcionários, que sofreu uma variação
de 72,9% em relação a março de
2015, e os processos trabalhistas.

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 90.785.023.0001-42, registro sindical nº 001.1788.6795-0, por sua
diretoria, convoca todos os empregados bancários do Banco Santander
(Brasil) S/A, sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, para a
assembleia geral extraordinária que se realizará dia 11 de maio de 2016, às
17h30, em primeira convocação, e às 18 horas, em segunda convocação,
no endereço situado à Rua General Osório nº 1411, para discussão e
deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1-Discussão e deliberação sobre aprovação de pauta de reivindicações para
celebração do acordo coletivo de trabalho dos empregados do Banco
Santander (Brasil) S/A 2014/2016, aditivo à CCT/FENABAN;
2-Discussão e deliberação sobre aprovação de pauta de reivindicações para
celebração do acordo coletivo de trabalho referente ao Programa de
Participação de Resultados (PPRS) para o exercício 2016 do Banco
Santander (Brasil) S/A;
3-Discussão e deliberação sobre aprovação da proposta dos termos de
compromisso BANESPREV e CABESP.
Passo Fundo (RS), 06 de maio de 2016.
A Diretoria

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

“Defender a Caixa é
defender o Brasil”

Ao se pronunciar sobre a
interrupção do Caixa + Forte, Jair Pedro
Ferreira, presidente a Fenae, enfatizou
que o fortalecimento da CEF passa
pela manutenção de seu papel social
e a valorização de seus funcionários.
“Vamos prosseguir na batalha diária
para impedir qualquer retrocesso e
retirada de direitos dos trabalhadores e
daqueles que dependem das políticas
públicas executadas pelo banco.
Temos que resistir. Defender a Caixa é
defender o Brasil”, disse Ferreira.
DE OLHO NA MÍDIA

TTIP: a democracia nas
mãos das corporações
Nos últimos dias, houve novo
vazamento de documentos referentes
às negociações secretas entre os
governos dos Estados Unidos e da
Europa a respeito da Parceria
Transatlântica de Investimentos, TTIP,
por sua sigla em inglês. Os órgãos da
mídia hegemônica, que se dizem
defensores intransigentes da
democracia, silenciaram, outra vez.
Já a holandesa Faiza
Oulahsen, ativista do Greenpeace, fez
um chamado aos povos do mundo
inteiro: “Estes documentos salientaram
que está correta a objeção da sociedade
europeia e de milhões de pessoas pelo
mundo, que juntas denunciam: TTIP
está prestes a transferir os poderes
democráticos das pessoas às
corporações do dinheiro organizado.
Por isso clamamos aos governantes e
à sociedade civil que leiam o texto e se
envolvam no debate”.
Para ler mais, acesse
www.horadopovo.com.br, nº 3.437.
PIADINHA
- Padre, vim me confessar!
- Diga, filha.
- Transei com o padre de outra igreja.
- Fizeste muito mal filha, tu sabes que
a tua paróquia é esta.

