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São Paulo, 06 de setembro de 2012. 
 
 
 
À Caixa Econômica Federal 
À Presidência 
Sr. Jorge Fontes Hereda 
Brasília, DF 
 
 
 
Prezado Senhor: 
 
Assim como todo o sistema financeiro nacional, a Caixa Econômica Federal vem apresentando 
resultados positivos excepcionais. Obteve R$ 5,18 bilhões de lucro líquido em 2011, um 
aumento de 37,7% em relação ao ano anterior. No primeiro semestre deste ano, apresentou 
lucro líquido de R$ 2,84 bilhões, um crescimento de 25,15% sobre igual período do ano 
passado, mesmo com o provisionamento de R$ 3,63 bilhões para devedores duvidosos 
(aumento de 22,2%), incompatível com a situação real de inadimplência, que se manteve 
estável na Caixa.  
 
Os resultados da Caixa Econômica Federal e de todo o setor, sem paralelo no sistema 
financeiro internacional, devem-se em grande parte ao esforço e ao aumento da produtividade 
dos seus empregados.  
 
No entanto, a proposta da Comissão de Negociação da Federação Nacional de Bancos, da qual 
a Caixa faz parte, apresentada ao Comando Nacional dos Bancários no dia 28 de agosto, e 
mantida na reunião de 4 de setembro, desconsidera essa realidade extremamente favorável do 
sistema financeiro. 
 
A proposta da Fenaban é de apenas 6% de reajuste, considerada insuficiente pelos bancários 
porque representa 0,58% de aumento acima da inflação. Além disso, ela ignora as 
reivindicações sobre valorização do piso salarial e melhoria da PLR.  
 
Diante do impasse, o Comando Nacional está orientando os Sindicatos de Bancários a 
realizarem assembleias no dia 12 de setembro para aprovar a deflagração de greve por tempo 
indeterminado a partir da zero hora do dia 18 de setembro, com novas assembleias 
organizativas no dia 17. 
 
Como sempre acreditamos no diálogo e apostamos no processo de negociações, aguardamos 
manifestação dos bancos com uma nova proposta até o dia 17 de setembro, para que 
possamos submetê-la à apreciação das assembleias.  
 
Contamos que a Caixa Econômica Federal use sua influência na Comissão de Negociação da 
Fenaban na busca da construção de um acordo que atenda à expectativa dos bancários. Para 
isso, é necessário que os bancos tenham responsabilidade para com seus trabalhadores e 
apresentem uma proposta que contemple o reajuste de 10,25%, piso salarial de R$ 2.416,38, 



 

 

PLR de três salários mais R$ 4.961,25 fixos, Plano de Cargos e Salários para todos os 
bancários e elevação para R$ 622 dos valores do auxílio-refeição, da cesta-alimentação, do 
auxílio-creche/babá e da 13ª cesta-alimentação, além da criação do 13º auxílio-refeição.  
 
E esperamos também que a Caixa apresente até a mesma data uma proposta sobre as 
reivindicações específicas de seus empregados, que já foram objeto de várias rodadas de 
discussão com o Comando Nacional, assessorado pela Comissão Executiva dos Empregados. 

Como o senhor sabe, dentre outros itens os trabalhadores da Caixa reivindicam a ampliação do 
quadro de empregados (chegando a no mínimo 100 mil até o fim de 2013), cumprimento da 
jornada de seis horas sem redução de salários, melhores condições de trabalho, isonomia, 
solução dos problemas do Saúde Caixa, fim à discriminação dos participantes do REG/Replan 
não-saldado e do voto de Minerva na Funcef, tíquete dos aposentados e pagamento integral de 
toda hora extra realizada. 

 
Para tanto, aguardamos sua manifestação. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 
 
 
Carlos Alberto Cordeiro da Silva 
Presidente da Contraf-CUT e Coordenador do Comando Nacional dos Bancários 
 
 

 


