CARTA ABERTA À DIREÇÃO DA CAIXA
Temos acompanhado com perplexidade e apreensão o processo de mudança de local
de trabalho dos empregados lotados em GIHABs, GIGOVs, SEH, SEG e algumas
REJUR e outras unidades, ocorrido recentemente.
Ainda que a saída de empregados da CAIXA, em face de aposentadorias, seja por
iniciativa própria ou através de PDV’s, bem como a adoção de novas formas de trabalho,
tais como o Home Office, tenham tornado o espaço físico de algumas unidades maior
que o de outrora, entendemos que a readequação destas unidades deveria seguir um
planejamento prévio e a devida transparência, ainda mais em um período em que a
saúde pública recomenda o isolamento social.
Infelizmente, não é o que está ocorrendo na maioria das unidades que estão sofrendo
este processo. A forma com que as ações vêm sendo implementadas afeta diretamente
as condições físicas e emocionais dos empregados, que já sofrem com a pandemia e a
sobrecarga de trabalho.
Manter as condições mínimas para realização dos trabalhos é dever e responsabilidade
da empresa. No entanto, a forma escolhida vem disseminando somente insegurança.
Além disso, outras variáveis deveriam ser levadas em conta. Por exemplo, há casos em
que a CAIXA, devido à quebra do contrato de locação, terá que arcar com multas e
outras indenizações previstas contratualmente.
Deste modo, não poderíamos silenciar diante de uma atitude tão açodada e que vai de
encontro ao que apregoa o compliance do Banco e o tão propalado respeito que a alta
direção da Instituição diz ter para com os seus empregados.
Em face do exposto acima, solicitamos uma reunião das áreas pertinentes da CAIXA
com as entidades representativas dos empregados, visando dar a transparência que o
caso requer.
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ANEAC - Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa Econômica Federal
FENAE – Federação Nacional das Associações de Empregados Caixa

FENAG – Federação Nacional das Associações de Gestores da Caixa

SOCIALCAIXA - Associação Nacional dos Empregados da Caixa no Trabalho Social

