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Empregados da 
Caixa trabalham 
com a ´corda 
no pescoço´

Metas fora da realidade

Jornada excessiva

Falta de empregados

Espaço físico
inadequado
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Número de funcionários 

não é suficiente para 
atender as demandas

Situação prejudica 
funcionários e clientes

Quem precisa utilizar a agência da Caixa Federal na ave-
nida Dom Pedro I, na Vila Luzita, já sabe que vai passar 
muito tempo na fila. Ali há apenas nove funcionários 

para atender clientes e usuários de uma das regiões mais po-
pulosas da cidade, formada por vários bairros. Nos dias de mais 
movimento, a média de atendimento chega a 400 pessoas/dia. 

No geral faltam empregados em todas as agências. Uma 
das estratégias adotadas pela empresa para a abertura das 
novas agências foi retirar empregados das mais antigas, o que 
na linguagem popular, significa, “desvestir um santo para vestir 
outro” e, agindo assim, só agravou a demanda por empregados.

Para a diretora do Sindicato, Inez Galardinovic, é bom e 
salutar a Caixa contratar empregados na contramão do que o 
resto do Sistema Financeiro está fazendo. Mas, com a grande 
quantidade de unidades novas, essas contratações continuam 
abaixo do necessário.

Espaço físico inadequado 
prejudica empregados 

na Região

A gências Parque das Nações, em Santo André; Vila 
Assis, em Mauá; avenida Kennedy, em Diadema 
e Gihab/Gigov são alguns exemplos de locais com 

espaço físico inadequado, que vem gerando dificuldades 
para os empregados. 

Há meses mais de 50 funcionários da Caixa Federal em 
Santo André aguardam a mudança de endereço para que 
possam voltar a trabalhar com espaço físico e estrutura 
condizentes. São empregados das gerências de Habitação 
e Governo (Gihab/Gigov), responsáveis por processos rela-
cionados a programas de habitação e ao PAC, entre outros. 
A antiga Representação cresceu em importância, verba e 
número de trabalhadores, mas não houve adequação da 
estrutura física.

Uma esperada mudança da equipe para outro prédio 
da Caixa, em São Bernardo, ainda não saiu do papel. Com 
isso, cerca de 56   trabalhadores (50 fixos e outros seis 
flutuantes, representantes da empresa nos municípios) 
se espremem com suas mesas e processos em não mais 
que 180m2. “Há má ventilação, a fiação está precária, 
assim como o ar condicionado, e muitos têm sofrido com 
problemas de alergias e outras doenças, que só pioram em 
ambientes assim”, conta um empregado que atua no local.

A Caixa foi a que mais abriu unidades no país

Questões estão 
encaminhadas, 

afirma gerente regional
O gerente regional da área de Canais de Atendimento da 

Caixa, Luiz Carlos Heck, em entrevista a este NB especial, expli-
cou que o crescimento no número de clientes levou à abertura 
de novas agências em regiões periféricas. A expectativa era de 
que ocorresse redução do movimento nas agências centrais, 
mas isso não aconteceu, acarretando necessidade de novo 
remanejamento.

“Agências novas como a da Vila Luzita e da Santa Filomena, 
em São Bernardo, que apresentam grande movimento, já rece-
beram mais um funcionário cada”, afirmou, na última quinta, 
8 – com isso, sobe para 10 o total de trabalhadores na da Vila 
Luzita. Além disso, segundo Heck, há um monitoramento para 
medir produtividade e volume e assim tentar equalizar a situ-
ação, pois o período é de adaptação. Com relação às demais 
demandas, esclareceu o seguinte:

Nas agências Parque das Nações e Vila Assis a SR já enca-
minhou solicitação para Brasília para a mudança de prédio. Na 
agência Kennedy é mais complicado, porque faltam espaços na 
cidade para a locação, mas estão buscando solução.

E, com relação a Gihab/Gigov, o processo de mudança está 
adiantado. A assinatura do contrato para as novas instalações 
pode ocorrer ainda no primeiro semestre.

Leia mais no site do Sindicato: www.bancariosabc.org.br
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O 30º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa (Co-
necef) acontece entre os dias 6 e 8 de junho em São Paulo. 
O evento é uma oportunidade para que os empregados da 
Caixa no País discutam problemas comuns e aprovem sua 
pauta de reivindicação específica.

Depois disso acontece a Conferência Nacional dos Ban-
cários, quando se define a pauta de reivindicações de toda 
a categoria bancária para a campanha nacional, assim como 
o estabelecimento de um plano de lutas para este ano.

Para o diretor Furlan, é fundamental que os empregados 

Empregados trabalham com 
a ´corda no pescoço´

Bancários sofrem com metas fora da realidade, 
falta de empregados, fraudes na marcação de horas extras

Pressão por resultados, metas 
fora da realidade, jornada ex-
cessiva, retirada de funções, 

falta de empregados e até horas-
-extras sem a devida anotação. Es-
ses são só alguns dos problemas que 
os bancários da Caixa Federal vêm 
enfrentando em seu cotidiano. 

A diretora sindical e representan-
te do Conselho de Administração 
da Caixa, Maria Rita Serrano, avalia 
que a empresa pública abriu muitas 
agências nos últimos anos, ampliou 
sua participação no mercado e no 
atendimento social e contratou 
trabalhadores, o que é bom para o 
desenvolvimento do País. Mas ainda 
assim o número de funcionários não é suficiente para a estra-
tégia de crescimento adotada pelo banco e, para dar conta 
do recado, os empregados estão sendo penalizados, com 
alto risco de adoecimento. “A pressão vem em cascata. O 
superior pressiona e coloca a hierarquia para agir da mesma 
forma, tornando o ambiente de trabalho insalubre”, destaca.

A diretora pontua que esse risco não é exclusividade da 
Caixa, pois atinge bancários de todo o sistema financeiro: é 
resultado da mudança de concepção do trabalho adotada 
pelos mentores do mercado do mundo globalizado, que 
pregam maximização do lucro com um custo cada vez menor 
na folha de pagamento, gerando sobrecarga de trabalho e 
exaustão física e mental. “Nossa categoria já está entre as 
mais atingidas por doenças mentais, que vão desde o estres-
se até casos mais graves, como síndrome do pânico”, afirma.

O QUE FAZER? 
QUESTIONE - DENUNCIE - REIVINDIQUE
VAMOS ORGANIZAR TODOS JUNTOS
NOSSAS LUTAS

Embora a cobrança por melhorias esteja na pauta sin-
dical e na da comissão de empresa da Caixa, só isso não 
basta: os empregados também precisam se organizar junto 
ao Sindicato, denunciar e reivindicar. “Todas as pressões e 
abusos precisam ser denunciados. O empregado também 
deve registrar todas as horas-extras que faz. Temos direitos 
garantidos e juntos podemos conquistar muitos mais”, 
reforça Adalto Pinto, diretor do sindicato e funcionário da 
Caixa. Questione, denuncie, tome uma atitude!

Conecef acontece em junho, mas já é 
possível enviar propostas e sugestões

participem dos debates. Por isso, se você já tem propostas 
ou sugestões poderá enviá-las de imediato para os diretores 
do Sindicato, sem necessidade de se identificar. Anote os e-
-mails dos diretores que também são funcionários da Caixa 
para o envio:

Adalto – adalto.pinto@bancariosabc.org.br
Furlan – jorge.furlan@bancariosabc.org.br
Hugo – hugosaraiva45@gmail.com
Inez – inez.galardinovic@bancariosabc.org.br
Maria Rita – maria.rita@bancariosabc.org.br

Encontro Estadual será no dia 24 de maio 
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Após intervenção do Sindicato os super-
visores de Canais vão cuidar apenas da 
rede da própria agência de lotação. 

No início de abril, o Sindicato, através dos 
diretores Rita Serrano e Adalto, conversou com 
os supervisores de canais da Região que rela-
taram alguns problemas relacionados às obri-
gações da função, tais como o grande número 
de correspondentes bancários e lotéricos pelos 
quais eles são responsáveis e o custo financeiro 
na execução dessas visitas. Como essa mesma 
situação ocorre em outros locais, o Sindicato 
encaminhou a demanda para a Comissão de 
Empresa que pautou o assunto com a Caixa. A 
empresa ficou de dar um retorno sobre o assunto 
para a próxima negociação que deverá ocorrer 
até o final de maio;

Para Rita Serrano o fundamental é tirar esse grupo, que 

Intervenção do Sindicato melhora 
situação dos Supervisores de Canais
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é pequeno. (Na Região são 19), da invisibilidade, e pres-
sionar a Caixa para que aumente esse número e assuma 
os custos das tarefas que eles executam. 

Rita Serrano fala com os supervisores de canais

Fala, conselheiro!
   Desde que assumi como  re-

presentante dos empregados no Conselho de Admi-
nistração (CA) da Caixa, em março passado, ao lado de 
Fernando Neiva, foram realizadas três reuniões do CA 
em Brasília. Por medida legal, nós, conselheiros, não 
podemos divulgar o conteúdo destes encontros, mas 
é importante que todos saibam qual é exatamente o 
nosso papel. 

Os conselheiros têm entre suas funções discutir o 
modelo da Caixa e suas atualizações, definir diretrizes, 
desafios e objetivos corporativos, monitorar e avaliar 
resultados, aprovar as políticas de atuação e o plano 
estratégico da empresa, monitorando sua implantação 
e, principalmente, fiscalizar a execução da política ge-
ral dos negócios e serviços da Caixa, acompanhando 
e fiscalizando a gestão do presidente, dos vice e do 
diretor jurídico.

Formado por sete membros efetivos, sendo cinco 
indicados, um eleito e um presidente, além de um 
suplente, o CA é a instância em que se pode propor, 
debater e acompanhar o desenvolvimento de todas 
as atividades pertinentes à Caixa. Como representante 
dos empregados, quero reiterar a importância desse 

espaço como fórum de dis-
cussão e de reforço ao papel 
social da empresa. 

Justamente por isso, tenho 
insistido em minha participa-
ção nas reuniões do CA. Como 
suplente, não tenho a obriga-
toriedade de estar presente, mas acho fundamental 
participar. Há muitas questões relativas aos empre-
gados que precisam ser apresentadas aos demais 
conselheiros, para que pela via do diálogo seja possível 
obter melhorias no ambiente e condições de trabalho.

É verdade que no CA são discutidas questões 
macro da empresa, como a relação com o mercado, 
contatos, análise do balanço e das contas e outros 
temas que envolvem a estratégia de atuação da Caixa. 
Mas é também verdade que nada disso se torna pos-
sível sem a atuação dos empregados, cujas demandas 
merecem total atenção. 

Maria Rita Serrano
Representante dos empregados no CA da Caixa

Diretora do Sindicato dos Bancários do ABC


