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São Paulo, 18 de novembro de 2020

À
Caixa Econômica Federal
Sr. Pedro Duarte Guimarães
Presidente
presidencia@caixa.gov.br
gapre@caixa.gov.br
C/C: Gerência Nacional de Relações Trabalhista – GERET3
geret03@caixa.gov.br
Prezado senhor,
A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF, entidade sindical
nacional, representante das trabalhadoras e dos trabalhadores do setor financeiro, e seus sindicatos e
federações filiados, vêm acompanhando atentamente e agindo prontamente nas questões relativas à garantia
da qualidade das condições de trabalho das empregadas e dos empregados da Caixa.
Neste período recente, já em meio à pandemia do novo coronavírus, causador da COVID-19,
envidamos todos os esforços para estabelecer os protocolos e medidas de proteção à saúde de todos os
empregados, prestadores de serviços, clientes, usuários e beneficiários das políticas públicas operadas pelo
banco.
Considerando a decisão da empresa em promover a redução do quadro funcional através de
Programa de Desligamento Voluntário – PDV ou saídas compulsórias (EC103/>75 anos) é fundamental e
urgente que a Caixa inicie um processo de contratações.
Os empregados têm vivido em seu cotidiano de trabalho um alto nível de carga de trabalho, sob
condições precárias em suas lotações e submetidos à pressão constante para obtenção de resultados
através de metas abusivas. Esse quadro se mostra em âmbito nacional e tem sido a tônica da gestão de
pessoas pela direção da Caixa.
Considerando a abertura desse PDV o número de desligamentos pode ultrapassar os 5 mil
empregados. Preocupa-nos a degradação da qualidade de vida e de trabalho daqueles e daquelas que
permanecerão no banco.
Desta forma, vimos à V.Sa. reivindicar a contratação de novos funcionários a fim de suprir a crescente
demanda existente.
Sendo essa a expectativa dos empregados e das empregadas e uma reivindicação das
representações sindicais em todo o país, solicitamos a breve apresentação de cronograma para contratações
e recomposição do quadro funcional.
Na certeza de seu pronto atendimento à reivindicação.
Saudações,
Fabiana Uehara Proscholdt – Coordenadora da Comissão Executiva dos Empregados
Gustavo Machado Tabatinga Junior – Secretário Geral
Juvandia Moreira - Presidenta

