
Em assembleias virtuais, realizadas em todo país, os empregados da Caixa aprovaram a 
paralisação das atividades no dia 27 de abril (terça-feira). A aprovação na base do Sindi-
cato dos Bancários de Campo Grande-MS e região foi de 81,93% dos votantes.

Motivos para paralisação:

PRIVATIZAÇÃO: O governo federal pretende abrir o capital de uma das operações 
mais rentáveis do banco: a Caixa Seguridade, no dia 29 de abril. Se concretizado, 
será o primeiro passo para a privatização do banco. Outras áreas que podem ser 
privatizadas são a de loterias, cartões, gestão de recursos e a plataforma digital, 
que será transformada em subsidiária para ser vendida. 

DEVOLUÇÃO DOS IHCDS: A devolução antecipada de cerca de R$ 35 bilhões vai 
descapitalizar o banco, comprometendo a sua sustentabilidade financeira, além de 
impossibilitar investimentos no país. Este valor corresponde a 1/3 do patrimônio 
líquido da Caixa, de R$ 92,821 bilhões, conforme balanço de 2020. Os IHCDs são 
operações de empréstimo celebrados entre os bancos públicos e a União para 
reforçar o capital das instituições financeiras, e não têm prazo para devolução.

PAGAMENTO CORRETO DA PLR SOCIAL: Mesmo em ano de pandemia, em que os 
empregados da Caixa trabalharam de forma redobrada e, ainda, expostos ao vírus 
da Covid-19, o pagamento da PLR foi feito de forma errada. O pagamento da PLR 
Social foi feito com base em 3% do lucro líquido contábil, sendo que o ACT determi-
na o pagamento com base em 4% - o que gerou uma perda que pode chegar até 
R$ 1.593, dependendo do empregado. 

RESPEITO: Os empregados da Caixa cobram ainda melhores condições de trabalho 
e de atendimento à população, por meio de mais contratações, proteção contra a 
Covid-19 e vacinação prioritária para os bancários do banco público. Além do fim 
das metas abusivas, principalmente, em tempos de crise sanitária e econômica. 

Basta! Motivos não faltam para a mobilização dos empregados da Caixa. Venha unir 
forças ao movimento desta terça-feira, dia 27. Bancários, ao lado do Sindicato, podem 
mostrar que uma categoria forte e organizada consegue barrar, mais uma vez, retroces-
sos e manter direitos!

CATEGORIA UNIDA, SINDICATO FORTE!


