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“Participe sempre das atividades do Sindicato em defesa da Caixa!”



A primeira atividade realizada 
pelo Sindicato dos Bancários 

de Londrina em 2016 foi na Caixa 
Econômica Federal. Parecia um 
prenúncio de que os ataques 
aos direitos dos empregados e 
o desmonte da Caixa iriam se 
intensifi car diante da abertura do 
capital iniciado em 2015.

A aprovação do PLS 555, em 
que pese  a resistência dos setores 
progressistas e da organização dos 
trabalhadores que conseguiu barrar 
vários pontos, abriu brechas para 
retrocessos.

Com a mudança de governo 
e o golpe em curso por setores 
retrógrados da política, a situação 

se agravou e agora com a nomeação 
de Gilberto Occhi para presidir a 
Caixa Econômica Federal deixa 
clara as intenções do governo 
provisório: fechar agências, restringir 
o atendimento dos programas socais 
e da população atendida, deixar as 
condições de trabalho ainda piores, 
intensifi car a redução do pessoal e 
promover a retirada de direitos dos 
funcionários e funcionárias.

Por isso, o momento é de 
resistência. A defesa da Caixa 100% 
pública é prioridade de  todos.

EM DEFESA DA CaixA
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Acompanhe os canais de comunicação do 
Sindicato com os funcionários da Caixa 
Econômica Federal:

FACEBOOK: Arquivox Ldna

SINDICATO: www.vidabancaria.com.br

Londrina

Arapoti



O dia a dia na Caixa causa estresse e adoecimento

C a i x a  q u e r  m u d a n ç a s  e  n ã o  d i s c u t e  s u p e r áv i t
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A falta de funcionários nas 
agências teve início quando 

a Caixa suspendeu as contratações 
no fi nal de 2014 e abriu o PAA sem 
reposição dos empregados que 
saíram, resultando na redução de 101 
mil empregados em 2014 para 98 mil 
em 2015.

Para os empregados que fi cam, 
a contrapartida é sobrecarga de 
trabalho, extrapolação da jornada  e 
cobrança de metas. Situação  que 
gera adoecimento e estresse aos 
empregados  e, para os clientes e 
usuários, a demora no atendimento.

O Sindicato vem em constante 
campanha por mais contratações 
mesmo com o DEST (Departamento 

de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais) limitando o 
número de empregados na Caixa em 
97.732.

“Mesmo diante da atual situação 
os empregados devem sempre 
registar corretamente no SIPON a real 
jornada de trabalho e nunca trabalhar 
fora do ponto, pois tal procedimento 
é passível de demissão por justa 
causa. Lembrando que a jornada de 6 
horas para a categoria dos bancários 
foi conquistada com muita luta na 
década de 30”, declarou Amaury 
Soares, diretor do Sindicato.

Ele lembra que, para gerar mais 
angústia nos empregados, a Caixa 
iniciou em março uma reestruturação 

sem conversar e sem dar satisfação  
a CEE (Comissão Executiva dos 
Empregados). A medida teve início na 
matriz e fi liais, mas já está chegando 
às agências sem informações aos 
empregados atingidos e gerando 
muitos boatos e incertezas sobre o 
que irá acontecer.

“A falta de funcionários nas 
agências, a sobrecarga de trabalho, 
a reestruturação, a necessidade 
de mais contratações, o respeito 
ao Sipon; jornada de 6 horas, 
enfi m, todos esses problemas tem 
acarretado estresse e adoecimento. 
Precisamos nos mobilizar para 
assegurar nossos direitos”, afi rma 
Amaury.

O Saúde Caixa é um plano 
de saúde de auto gestão e 

até 22/04/2016 contava com 1.778 
profi ssionais credenciados na rede 
no Estado do Paraná. A partir de 
03/11/2015 entrou em operação 
o sistema  SIAGS, que substitui o 
SISBE. A GIPES/CT participou como 
uma das quatro pilotos. Hoje já são 16 
GIPES operando com o novo sistema.

Um debate importante que 
aconteceu na última rodada de 
negociação com a Caixa em 14 de abril 
passado em Brasília, foi a proposta 
apresentada pelo banco para substituir 
o custeio dos procedimentos para 
tratamento odontológico. Ela passaria 
a ser por reembolso da livre escolha 
com pagamento de co-participação de 
20%, debitada no ato do reembolso. A 

Caixa ainda propõe excluir esse índice 
para efeito de cálculo do teto anual de 
co-participação, que foi rebatido pela 
CEE/Caixa. Esse assunto fi cou então 
pendente de acordo.

Por fi m, a Caixa ainda não 
apresentou nenhum destino ao 
superávit do plano de saúde, que já 
era pra ter ocorrido no início desse 
ano.

XXXX 

SAÚDE CAIXA



O Ministério da Fazenda anunciou no 
dia 25/05, Gilberto Occhi para comandar a 
Caixa Econômica Federal. Ele foi ministro 
das Cidades entre março de 2014 e início 
de 2015 - quando assumiu o Ministério da 
Integração Nacional. Deixou essa pasta em 
abril deste ano, quando o Partido Progressista 
(PP), ao qual ele é fi liado, abandonou a 
base de sustentação do governo Dilma 
em meio ao processo de impeachment.

O novo presidente da Caixa já assumiu 
falando em fechar agências defi citárias. 
O banco também deve manter a política 
de redução de custos com pessoal, 
com planos de demissão e incentivo à 
aposentadoria. Gilberto Occhi quer transferir 
os pagamentos de benefícios sociais, como 
o Bolsa Família, para as casas lotéricas.

O representante eleito dos empregados 
no Conselho de Administração da 
Caixa, Fernando Neiva, votou contra 
a nomeação do novo presidente da 
empresa, Gilberto Occhi, por considerá-
lo “uma grande ameaça para o banco 
enquanto empresa pública e solidária, 
que nasceu há 155 anos com o objetivo 
de servir à parcela da sociedade que não 
é atendida pelo setor fi nanceiro privado”.

Fernando Neiva foi o único integrante 
do Conselho de Administração a votar 
contra a indicação de Gilberto Occhi. Para 
acompanhar a atuação do representante 
eleito dos funcionários no Conselho 
de Administração da Caixa, acesse 
o site www.conselheirocaixa.com.br.

A Chapa 7, Controle e Resultado, 
recebeu 21.275 votos e venceu a disputa 
do Processo Eleitoral 2016 da FUNCEF. 
Votaram 70.815 inscritos, entre 135.202 com 
direito à participação. A votação da Chapa 
7 atingiu, portanto, 30% dos votantes.

O Sindicato de Londrina criou um comitê 
para acompanhar a situação da Funcef. Além 
do Sindicato, participam representantes 
da AEA, AGECEF e APCEF, dentre outros.
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CAMPANHA SALARIAL

REUNIÕES E ATIVIDADES MOBILIZAM A categoria 
para as lutas gerais e específicas

O Sindicato dos Bancários de 
Londrina tem feito mobilizações 

e reuniões nas agências da Caixa 
Econômica Federal de Londrina e região 
para tratar dos problemas enfrentados 
pelos empregados, bem como para 
preparar os bancários e bancárias para 
a Campanha Salarial que se aproxima.

Tanto as questões específi cas do 
banco, quanto as gerais da categoria, 
irão necessitar de muita mobilização 
por parte dos funcionários.  “A 
Campanha Unifi cada já se mostrou 
fundamental para a categoria 
bancária avançar nas conquistas e 
na defesa dos direitos, em especial 
arrancando dos bancos aumento real 
nesses últimos 11 anos”, relembra 

Regiane Portieri, presidenta do 
Sindicato dos Bancários de Londrina.

“Mas temos muitas questões 
específi cas para resolver com 
a Caixa, principalmente sobre 
contratações, ponto eletrônico, banco 
de horas negativo, Saúde Caixa e 
condições de trabalho. Por isso a 
importância da mobilização dos 
empregados”, complementa Regiane.

A Campanha deste ano já teve 
várias etapas contempladas, como 
a realização da Consulta Nacional 
junto à base, no mês de maio; a 
Conferência Regional, no dia 21/05, 
em Cornélio Procópio; e o Encontro 
Estadual dos funcionários da Caixa, 
nos dias 03 e 04 de junho, em Curitiba.

Campanha Salarial 2016. CONFIRA O CALENDÁRIO:
17,18 e 19 de Junho – 
01, 02 e 03 de Julho – 
29, 30 e 31 de Julho – 

32º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa
Conferência Estadual dos Bancários
Conferência Nacional dos Bancários

CAIXA ENCAIXA

Presidência

Presidência 1

Funcef

Conselheiro 1

Conselheiro

Comitê

Gilberto Occhi


