
 

 
 

DIA NACIONAL DE LUTA EM DEFESA DA CAIXA 100% PÚBLICA 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
Atenção, empregados e empregadas da Caixa! 
 
O próximo 27 de fevereiro precisa ser histórico. É quando será realizado o Dia Nacional 
em Defesa da Caixa 100% Pública. A data, aprovada em reunião da Comissão Executiva 
dos Empregados (CEE/Caixa-Contraf/CUT), faz parte das ações que o movimento sindical 
e associativo tem promovido em todo o país para mobilizar trabalhadores e a sociedade 
contra qualquer tentativa de abertura de capital da empresa. 
 
A ideia é realizar uma grande mobilização nas mais de 4 mil unidades do banco e com a 
postagem de fotos nas redes sociais. Nesse sentido, cópias de um cartaz com a frase “Eu 
defendo a Caixa 100% pública” estão sendo enviadas para as agências e as entidades 
representativas da categoria. 
 
Se a sua unidade já recebeu o cartaz, basta se preparar para o 27 de fevereiro. Se não 
recebeu, aguarde, isso deve ocorrer nos próximos dias. Sozinho ou com colegas, tire 
fotos segurando o cartaz, mostrando que você é a favor da manutenção da Caixa como 
banco 100% público. Depois, poste nas redes sociais usando a hashtag #acaixaédopovo. 
Envie as imagens também para o Sindicato dos Bancários e para a Apcef da sua região. 
E também para a Fenae no e-mail caixapublica@fenae.org.br. 

 
Caso seja necessário imprimir outros cartazes e para produção de camisetas e adesivos, 
por exemplo, a arte pode ser baixada no www.fenae.org.br/caixa100porcentopublica. 
 
A participação de todos no Dia Nacional de Luta em Defesa da Caixa 100% Pública é 
fundamental para barrarmos qualquer proposta de abertura de capital da empresa. A 
Caixa é um patrimônio de todos os brasileiros e deve continuar pública e a serviço do 
país, atuando todos os dias para melhorar a vida das pessoas. 
 
Vamos à luta! 
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