
Goiânia, 31 de outubro de 2019

Sindicato realiza Ato Público em 
defesa das empresas estatais 

 O Sindicato dos Bancários no Estado de Goiás 
(SEEB-GO), juntamente com a Associação do Pessoal 
da Caixa (APCEF/GO), realizaram na manhã de hoje, 
31, Ato Público na porta da agência da Caixa Econô-
mica Federal da Avenida Anhanguera no Centro de 
Goiânia. O evento contou com a participação de repre-
sentantes da FENAE e do Comitê Nacional em Defesa 
da Caixa.  
 O Sindicato dos Bancários no Estado de Goi-
ás e demais entidades representantes dos bancários 
continuarão mobilizando a categoria para mais ações 
que objetivam barrar a venda de patrimônios brasilei-
ros como a CAIXA. 

Programa de Desligamento 
Voluntário (PDV) 2019 é reaberto

  Adesões começam na sexta (1º) e vão até dia 8 de 
novembro. Limite máximo de desligamentos será de 1 mil 
empregados 
 A CAIXA anunciou a reabertura do Programa de 
Desligamento Voluntário (PDV) 2019 com o limite de 1 mil 
adesões e incentivo financeiro equivalente a 9,7 remunera-
ções base. As adesões acontecem entre os dias 1º a  8 de 
novembro, pelo sipga.caixa. 
 Empregados com adesão ativa e data de desliga-
mento agendada no PDV 2019 não poderão efetuar can-
celamento com o objetivo de realizar nova adesão nesta 
etapa de reabertura do Programa.
O empregado que desejar aderir deve preen-
cher pelo menos um dos seguintes pré-re-
quisitos:

•    Aposentados pelo Órgão Oficial de Previdência Social 
(INSS) até a data de desligamento (sem exigência de tem-
po mínimo de efetivo exercício na CAIXA), exceto aposen-
tadoria por invalidez; ou
•    Aptos a se aposentarem pelo INSS até 31/12/2019 (sem 
exigência de tempo mínimo de efetivo exercício na CAIXA), 
exceto aposentadoria por invalidez; ou
•    Com no mínimo 15 anos de efetivo exercício de trabalho 
na CAIXA, no contrato de trabalho vigente, até a data de 
desligamento; ou
•    Com adicional de incorporação de função de confiança/
cargo em comissão/função gratificada até a data de desli-
gamento (sem exigência de tempo mínimo de efetivo exer-
cício na CAIXA).


