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Moções aprovadas na Reunião do CD APCEF/SP em 25 de novembro de 2022. 
 
 
1-Moção de Solidariedade ao metalúrgico Mancha. 
Este CD da APCEF/SP, reunido em 25/11/2022 expressa sua solidariedade com o 
companheiro metalúrgico Luis Carlos Prates, o Mancha, que foi demitido sumariamente 
pela GM de São José dos Campos. 
Mancha é membro da secretaria executiva da CSP-Conlutas, e estava retomando as suas 
funções na fábrica quando foi surpreendido com a demissão em uma clara perseguição a 
atividade sindical que realiza. Nós nos somamos a aqueles que denunciam toda prática 
anti sindical e exigimos a imediata reintegração do companheiro. 
 
 
2-Moção de Repúdio ao PROJETO AGILIZA  
A CAIXA, como os demais bancos, vem, nos últimos anos, impulsionando o seu projeto de 
"expulsão" dos clientes das agências para canais alternativos, como lotéricas e Internet 
banking.  
Ponto fundamental para as intenções da CAIXA, o PROJETO AGILIZA transformou a 
triagem na entrada da agência em "atendimento direto" aos casos considerados "mais 
simples". 
Ocorre que esse atendimento é realizado em condições de grande vulnerabilidade e 
fragilidade para os empregados. 
Os clientes ficam "em cima" dos atendentes que trabalham em pé, com um pequeno 
balcão, sem anteparo de acrílico, significando uma péssima situação de ergonomia.  
Sem contar as situações de estresse com documentos falsos e insatisfações dos clientes 
com demora, dificuldades com pagamentos diversos e problemas do sistema.  
Recentemente, em 29/09/2022, uma colega foi agredida por um cliente e teve o rosto 
machucado na sala de autoatendimento da Agência CAIXA 'Praça da Alfândega' no Rio 
Grande do Sul.  
Entendemos que uma CAIXA a serviço da sociedade, tem que prestar atendimento de 
qualidade, com condições mínimas e adequadas para o nosso trabalho dentro da agência.  
A triagem deve funcionar para direcionamento aos setores pertinentes e para 
informações gerais e sobre os documentos necessários a cada tipo de atendimento.  
Nesse sentido, o Conselho Deliberativo da APCEF/SP reunido, nesta data de 
25/11/2022,repudia o PROJETO AGILIZA, reivindicando, sempre, um atendimento digno 
que respeite clientes e empregadas e empregados. 
 
 
3-Moção contra o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. 
Vimos, com olhar estarrecedor, que foi liberado o empréstimo consignado do Auxílio 
Brasil. 
Estamos vivendo um grau explosivo de desemprego. Utilizar esse tipo de estratégia 
bancária, com taxas de 3,5% ao mês, para aumentar o endividamento em cima da 
vulnerabilidade de milhões é, no mínimo, imoral. Por isso a necessidade de sua imediata 
revogação. 
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4-Moção contra a violência contra as mulheres 
Nesta sexta-feira, 25 de novembro, é o Dia Internacional Pela Eliminação da Violência 
contra as Mulheres. A data foi criada em homenagem às irmãs Mirabal, três mulheres da 
República Dominicana que foram assassinadas, em 1960, por lutar contra o governo 
ditatorial de Rafael Trujillo, e chama à reflexão para a grave situação de violência machista 
que atinge as mulheres em todo o mundo. 
Pesquisa divulgada essa semana revela o agravamento do feminicídio no Brasil. Uma 
situação que se agrava ao mesmo tempo em que a crise econômica se aprofunda, e que 
em quatros anos de governo de ultradireita de Bolsonaro piorou ainda mais.  
Os números mostram a escalada dessa violência que combina machismo e racismo.  
O feminicídio aumentou, mas enquanto o assassinato de mulheres brancas recuou 33% no 
período, o assassinato de pretas e pardas aumentou em 45%. 
- Contra as agressões às mulheres. 
- Por mais verbas ao combate a violência. 
 
 
 


