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Semana da Mulher com flores/
bombons e, happy hour no sindicato

PLS 555 volta à pauta nesta quartaVeja sites e blogs para
você se informar melhor

Violência doméstica ma-
ta 5 mulheres por hora

Exclusivo às mulheresNa semana da mulher a direto-
ria do sindicato homenageia as tra-
balhadoras que laboram nas agên-
cias bancárias, cooperativas de
crédito, financeiras e na Poupex,
com duas atividades.

A primeira, nesta terça-feira
(08/03), Dia Internacional da Mu-
lher, quando a direção do sindica-
to visitou todas as trabalhadoras
em seus locais de trabalho para a
já tradicional entrega de flores/
bombons e os cumprimentos da
entidade pela passagem de tão im-
portante data. Juty e Caarapó re-
cebem a visita hoje.

As flores/bombons valem como
reconhecimento do papel femini-
no, tanto no trabalho como em
âmbito familiar.

Já na sexta-feira (11/03) a par-
tir das 18hs acontece um Happy
Hour na sede do sindicato (espa-
ço do bar da sauna) exclusivo para
as mulheres que laboram na ca-
tegoria, inclusive às terceirizadas.

O convite é para que todas par-
ticipem do evento que contará
com música ao vivo, comes e be-
bes, além de muito bate-papo.

O Projeto de Lei do Senado (PLS)
555 voltará à pauta de votação do
Senado nesta quarta-feira (09/03).
Diante disso, a CUT e demais cen-
trais sindicais organizam, desde
ontem uma ampla mobilização no
Senado, percorrendo os gabinetes
dos senadores para evitar a apro-
vação do projeto que significa uma
nova onda de privatizações no país.

“Foi a pressão dos trabalhadores
que conseguiu adiar por quatro ve-

zes a votação do PLS 555. E inten-
sificamos a mobilização contra a
medida, passando de porta em por-
ta nos gabinetes dos senadores nes-
ta terça e vamos intensificar nesta
quarta-feira”, anunciou a presiden-
te do Comitê Nacional em Defesa
das Empresas Estatais, Maria Rita
Serrano, dirigente sindical da Cai-
xa e representante dos trabalha-
dores no Conselho de Administra-
ção do banco.

Lucr o da Caixa sobe para R$ 7,2 bi
A Caixa finalmente anunciou o

lucro líquido de R$ 7,2 bilhões no
ano passado, alta de 0,9% em rela-
ção a 2014. Agora, a CEE/Caixa (Co-
missão Executiva dos Empregados)
pressiona para que o banco pague
a segunda parcela da PLR (Partici-
pação nos Lucros e Resultados).

Importante para o desenvolvi-
mento do país, por isso deve se
manter 100% pública, a Caixa in-
jetou R$ 732,7 bilhões na econo-
mia nacional. Somente na área so-
cial, foram pagos cerca de 163,3
milhões de benefícios sociais, o que
equivale a R$ 27,5 bilhões.

Mas nem tudo são flores e chocolates
De todo o trabalho do mundo, as mulheres são responsáveis por

52%. No entanto, quando realizam uma atividade remunerada ainda
ganham, em média 24%, a menos do que os homens. O dado é do
Relatório de Desenvolvimento Humano 2015, lançado em dezembro de
2015, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

Esta é apenas uma das discriminações que as mulheres ainda enfren-
tam na luta pela igualdade de direitos. A violência física e o assédio
sexual e moral são outros atos covardes ainda praticados contra elas.

A melhor arma contra a mani-
pulação midiática é buscar fontes
alternativas de notícias que divul-
gam informações completas para
o entendimento do contexto do
Brasil e do mundo. O Sindicato
recomenda uma série de sites e
blogs que ampliam a compreen-
são dos fatos políticos, econômi-
cos, sociais, entre outros. Confira

 Jornal GGN
www.jornalggn.com.br

Tijolaço
www.tijolaço.com.br

Diário do Centro do Mundo
www.diariodocentrodomundo.com.br

O Cafezinho
www.ocafezinho.com

Fórum
www.revistaforum.com.br

Viomundo
www.viomundo.com.br

Conversa Afiada
www.conversaafiada.com.br

TV dos Trabalhadores (TVT)
www.tvt.org.br

Rede Brasil Atual
www.redebrasilatual.com.br

A violência doméstica é respon-
sável pela morte de cinco mulhe-
res por hora no mundo, mostra a
ONG Action Aid. A informação é
resultado de análise do estudo
global de crimes das Nações Uni-
das e indica um número estima-
do de 119 mulheres assassinadas
diariamente por um parceiro ou
parente. A ActionAid prevê que
mais de 500 mil mulheres serão
mortas por seus parceiros ou fa-
miliares até 2030. O documento
faz um apelo a governos, doado-
res e à comunidade internacional
para que se unam a fim de dar
prioridade a ações que preservem
os direitos das mulheres. O estu-
do revela que a violência ainda é
uma realidade diária para milhões
de mulheres.


