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A nossa diretora da Secretaria de Mulheres, Daniele Dias, esteve
presente na cerimônia de lançamento do pacote do governo federal com
mais de 25 ações voltadas para as mulheres.
As medidas, elaboradas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher,
comemorado nesta quarta-feira, 8, preveem editais para a cultura,
projeto de lei garantindo a igualdade salarial para homens e mulheres
na mesma função, decreto para garantir 8% de mulheres vítimas de
violência em contratações públicas e crédito diferenciado pelo Banco do
Brasil para mulheres empreendedoras.
A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Planalto, com a
presença do presidente Lula, de sua esposa, Janja, e de vários ministros
e ministras.
“É emocionante acompanhar de perto o anúncio de medidas tão
importantes para as mulheres, que ainda sofrem com o machismo e a
desigualdade. O salão estava lotado de mulheres de diversos
segmentos, ressaltando a nossa pluralidade e importância no cenário
político e social”, destacou Daniele.
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A Federação Nacional dos Portuários (FNP) recebeu em
sua sede, na manhã desta quarta-feira, 8, o interventor
do Portus, Luis Gustavo da Cunha e o assessor jurídico,
Luiz Carlos Rocha, para uma reunião com sindicatos
filiados, entre eles o Suport-ES, que teve a presença dos
diretores Roberto Hernandes e Daniele Dias.
O interventor relatou que o Portus está em situação da
estabilidade e que vem tendo êxito nas negociações de
processos judiciais, o que favorece a retomada de
benefícios como reajuste, pecúlio e pagamento do 13º,
negociados para a implantação do novo plano de custeio
e que afastou a possibilidade de liquidação. A segunda
parte do 13º, inclusive, está em vias de ser concluída e
liberada aos beneficiários.
Na primeira quinzena de abril, a assessoria atuarial
contratada pelo instituto vai apresentar os números da
situação financeira do Portus. 
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