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COMITÊ NACIONAL EM DEFESA DA CAIXA 100% PÚBLICA 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 

Reunido no dia 6 de março, na sede da Fenae, em Brasília (DF), o Comitê Nacional em 
Defesa da Caixa 100% Pública definiu as próximas atividades da luta contra a proposta 
de abertura de capital do banco: 
 

1) Comitês Estaduais: Devem ser criados até o dia 20 de março. O formato deve 
respeitar a composição do Comitê Nacional (Fenae, Contraf/CUT, CUT, CTB, 
Intersindical e CSP-Conlutas), agregando também as entidades representativas 
dos empregados da Caixa (Fenacef, Fenag, Apcefs, Agecef, Advocef e Aneac, 
entre outras). Informações sobre reuniões e deliberações dos comitês regionais 
deverão ser enviadas para o e-mail caixapublica@fenae.org.br. 
 

2) Tuitaço: No dia 25 de março, a partir das 20h, os empregados e as entidades do 
movimento sindical e associativo vão promover um “tuitaço”. Basta postar, no 
Twitter, mensagens utilizando a hashtag #DilmanãovendaaCaixa. O objetivo é 
chegar aos Trend Topics, ou seja, os assuntos mais comentados. Para ampliar a 
mobilização, a mesma hashtag pode ser usada em outras redes sociais, como 
Facebook e Instagram. 
 

3) Pedido de audiência: No dia 6 de março, depois da reunião, o Comitê Nacional 
protocolou pedido de audiência com a presidente da Caixa, Miriam Belchior. O 
objetivo é reforçar a posição contrária de empregados e entidades à proposta 
de abertura de capital do banco. 
 

4) Comunicação: O Comitê Nacional em Defesa da Caixa 100% Pública produzirá 
materiais específicos para informar e conscientizar, de maneira direcionada, os 
públicos envolvidos nesta luta: entre eles, os empregados, usuários do banco, 
movimentos sociais, gestores e parlamentares municipais/estaduais. 
 

5) Pressão sob parlamentares: O Comitê Nacional realizará um levantamento dos 
e-mails de deputados federais e senadores. Posteriormente, será marcada uma 
data para que mensagens sejam enviadas aos parlamentares com o objetivo de 
reforçar a importância da Caixa permanecer 100% pública. Caberá aos comitês 
estaduais organizar a ação quanto aos deputados estaduais e vereadores. 
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6) Protestos: O Comitê Nacional em Defesa da Caixa 100% Pública, com a ajuda 
dos comitês estaduais, acompanhará as agendas da presidenta Dilma Rousseff 
e da presidente da Caixa, Miriam Belchior. O objetivo é realizar manifestações 
contra a proposta de abertura de capital do banco. 
 

7) Encontros estaduais abertos: Os comitês estaduais devem promover encontros 
abertos para envolver a sociedade neste debate. 
 

8) Apoio de personalidades: O Comitê Nacional vai viabilizar um manifesto, a ser 
assinado por intelectuais e personalidades de envergadura nacional, em defesa 
do banco 100% público. 
 

 
Vamos à luta! 


