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CAIXA 100% pública,
NÃO à Privatização
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Os empregados do banco, o Sindicato dos Bancários 
de Santos e Região e a população estão revoltados e 
com muita disposição para resistir contra a privatiza-
ção do único banco brasileiro 100% público voltado 
para políticas sociais. A privatização ou abertura 
de capital trarão imensos prejuízos à população e 
aos bancários. Dia 18/10, o presidente Michel Temer 
tentou  transformar o único banco 100% público em 

uma sociedade anônima (S/A).

Além de prejudicar os empregados que terão suas 
condições de trabalho precarizadas, com perdas de 
direitos e arrocho salarial; é bom afirmar que o ban-
co é operador de políticas públicas e sociais, então 
os mais prejudicados também serão os trabalhadores 
e os mais pobres.

1- A Caixa patrocina os estudantes por meio do FIES;

2- Repassa recursos das loterias para projetos sociais 
e instituições subordinadas ao Governo federal atuan-
do na área de esportes, seguridade social, educação, 
cultura e etc.

3- O banco centraliza o FGTS, PIS e Financiamento da 
Casa Popular;

4- É agente pagador da Bolsa Família e do 
 Seguro-Desemprego;

5- Atua no financiamento de obras públicas, principal-
mente voltadas para o saneamento básico;

6- Não resta outra saída aos bancários e a população 
a não ser LUTAR contra privatização, o fechamento 
de agências, por uma Caixa 100% pública e pelo seu 
papel social!

1 - Somente no primeiro semestre de 2017, o financia-
mento da casa própria totalizou R$ 421,4 bilhões;

2 - Já operações de saneamento e infraestrutura cres-
ceram 5,3% no período, atingindo R$ 79,9 bilhões;

3 - No 1º semestre, num total de R$ 14,2 bilhões pagos 
em benefícios sociais, R$ 13,7 bilhões foram referentes 
a Bolsa Família;

4 - Em relação aos programas voltados ao trabalha-
dor, a Caixa realizou 196 milhões de pagamentos, que 
totalizaram R$ 176,6 bilhões;

5 - Foram realizados 33,7 milhões de pagamentos de 
aposentadorias e pensões aos beneficiários do INSS, 
correspondendo a R$ 40,7 bilhões;

6 - A Caixa financia 66,7% das habitações no Brasil.

A Caixa é do povo brasileiro!

Mais Caixa para os brasileiros

Você não pode deixar a Caixa acabar!

Para dar ideia da importância da Caixa, basta analisar seus dados como banco público:

CAIXA =

Casa Própria, 
PIS, FIES, Seguro-
Desemprego, 
Bolsa Família, 
FGTS......
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É muito importante avançar na 
organização sindical elegendo 
delegados sindicais em todas as 
agências. A organização por local 
de trabalho é essencial na defesa 
dos direitos, melhora as condições 
de trabalho, conquista de melho-
res salários, benefícios, a reposi-
ção das perdas e contra a prática 
de assédio.

A categoria bancária corre o sério 
risco de perder tudo, inclusive 
a aposentadoria, o 13º salário, 
férias, salários dignos e outros 
benefícios antes regidos pela CLT 
e que vão depender da forma de 
contratação e acordos firmados 
entre patrões e empregados.

A Reforma Trabalhista precariza 
as condições de trabalho e conso-
lida a barbárie no setor bancário 

privado e estatal.

Tudo isso para atender aos inte-
resses especulativos do capital 
financeiro, reduzir gastos pre-
videnciários das empresas, do 
governo e incentivar a deteriora-
ção do emprego, das condições de 
trabalho, do SUS e da Previdência 
Social; para que os empresários 
ganhem bilhões com a exploração 
dos trabalhadores.

É preciso fortalecer os trabalha-
dores e combater a terceirização, 
o trabalho intermitente, a pejoti-
zação, a exploração e o assédio 
com a organização por local de 
trabalho. Portanto, você é a peça 
chave nessa luta de classes, que 
tem início a partir da eleição de 
DELEGADOS SINDICAIS por 
Local de Trabalho. Participe!!!

É preciso 
fortalecer os 
trabalhadores 
e combater a 
terceirização, 
o trabalho 
intermitente, a 
pejotização, a 
exploração e o 
assédio com a 
organização por 
local de trabalho. 

Delegado Sindical é essencial na 
organização dos trabalhadores

Marcio Fidencio
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O SINDICATO comunica a todos os empregados da CAIXA, dos municípios de sua base territorial, a abertura 
do processo eleitoral para delegado sindical. A eleição visa organizar os empregados do banco, por local de tra-
balho, para que suas reivindicações sejam atendidas.

Inscrições: de 01/11/2017 a 10/11/2017

Eleições: 22, 23 e 24/11/2017,  
nas respectivas agências e unidades de lotação

Mandato: de 20/12/2017 a 19/12/2018

Obs.: faça sua inscrição diretamente 
com os diretores ou pelo site: 
santosbancarios.com.br

Edital de Eleição de delegados(as) 
sindicais da Caixa Econômica Federal

Regras, estabilidade e atribuições do 
Delegado(a) Sindical
REGRAS 
- Para ser candidato a delegado 
sindical o funcionário deverá estar 
filiado ao Sindicato;

- A eleição será por voto direto e 
secreto;

- O quórum mínimo para validar as 
eleições é de 30% dos empregados 
lotados na unidade.

DO MANDATO 
- Os delegados (as) sindicais terão 
mandato de um ano.

ESTABILIDADE 
Ao empregado eleito delegado 
sindical é assegurada a estabilidade 
provisória na forma do parágra-
fo 3º do artigo 543 da CLT, não 
ser removido de sua unidade de 
trabalho, durante a vigência do 
mandato.

ATRIBUIÇÕES 
a) Apoiar e in-
tegrar a luta dos 
trabalhadores;

b) Representar 
o sindicato jun-
to aos empre-
gados de sua 
Unidade;

c) Participar dos eventos e instân-
cias sindicais;

d) Representar os empregados de 
sua unidade junto ao Sindicato;

e) Acatar e encaminhar as decisões 
dos Fóruns Sindicais;

f) Auxiliar nas entidades sindicais;

g) Manter contato permanente com 
os colegas da unidade de trabalho, 

discutindo individual e coletiva-
mente, organizando as suas reivin-
dicações, manifestações, críticas e 
sugestões para melhoria das condi-
ções de trabalho, encaminhando-as 
ao Sindicato e aos Gestores;

h) Responsabilizar-se pela distri-
buição dos boletins e publicações 
que digam respeito aos emprega-
dos e sindicatos;

i) outras, a serem eventualmente 
aprovadas nos fóruns sindicais.

Santos, 30 de outubro de 2017

Eneida Koury 
Presidente

Atenção ao cronograma:


