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SINDICATO
NA DEFESA
DA CAIXA E
NA LUTA
PELA VIDA



Desde que o governo federal confirmou a 
abertura de capital da Caixa Seguridade (IPO, 
na sigla em inglês), no começo de abril, o 
Sindicato esteve mobilizado na resistência
contra mais este desmonte do banco público.

No dia 29 de abril, data da abertura de capital 
da Caixa Seguridade, o Sindicato esteve em 
frente à B3 protestando contra a venda de 
pedaços da Caixa com vistas à privatização do 
banco. Veja como foi.

O Sindicato - na pessoa do seu diretor e ex-
presidente, Luiz Claudio Marcolino, que hoje é 
também vice-presidente da CUT - protocolou 
denúncias na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
contra a venda de ações na IPO da Caixa Seguridade 
por descumprimento de duas das instruções da 
Comissão (539 e 400).



O diretor executivo do Sindicato e bancário da Caixa, Dionísio Reis,
protesta na frente da B3 (bolsa de valores), no dia da aberturade capital da Caixa Seguridade

Bancários protestam na frente da B3 (bolsa de valores),
contra a abertura de capital da Caixa Seguridade

Pedro Guimarães é confrontado por dirigentes do Sindicato

http://twitter.com/spbancarios/status/1387864650931482634


Ivone Silva
Presidenta do Sindicato

dos Bancários de
São Paulo, Osasco e Região

“
”

A defesa da Caixa 100% pública é
também a defesa do bem estar
social do povo brasileiro, dos empregos
e dos direitos dos trabalhadores do
banco público. A luta do Sindicato é
pelo fortalecimento da Caixa, com 
sua função social valorizada, a fim 
de colaborar com o desenvolvimento 
econômico e social do país. 
Continuaremos mobilizados, nas ruas 
e redes, para enfrentar os planos 
privatistas deste governo. Essa é uma 
luta de toda a sociedade



A CAIXA
É DE
TODOS

https://twitter.com/ivonesilva




DO LUTO
À LUTA

Do luto à luta. Este foi o principal mote 
dos protestos de empregados da Caixa 
por todo o país, que marcaram o mês de 
maio, em homenagem às quase 500 mil 
vítimas de Covid-19, entre eles trabalha-
dores do banco público, que também 
são vítimas da condução desastrosa da 
crise sanitária pelo governo Bolsonaro.

Empregados da Caixa em Estado de greve fazem retardo da abertura da Agência Vila joaniza e homenagem aos mortos na Pandemia (19 de maio)

Paralisação de 63 minutos, na agência Granja Julieta, em

manifestação de luto pelo número de empregados da Caixa que

morreram em decorrência da Covid19 (14 de maio)

Dirigente Vivian Sá em frente a agência em Jundiapeba Protesto pela morte de terceirizado na agência
Monteiro de Melo (Lapa)




Empregados da Caixa prestam homenagem a uma vigilante que morreu por

suspeita de Covid-19 e outras cinco pessoas foram contaminadas (6 de maio)

Sindicato retardou em 60 minutos a abertura da agência Nossa
Senhora das Mercês, um minuto para cada empregado Caixafalecido no país (6 de maio)

Empregados conversam com a população em ato de homenagemaos trabalhadores mortos na pandemia (19 de maio)

Diretor executivo do Sindicato, Dionísio Reis, em protesto no prédio

do Brás, por Vacina para os empregados da Caixa (11 de maio)

Empregados da agência Casa de Pedra prestam homenagem

aos colegas que sucumbiram ao coronavírus (7 de maio)

Empregados da Caixa em luto pelos colegas que faleceram vítimas de covid-19 (11 de maio)



EMPREGADOS
DA CAIXA SE 
MOBILIZARAM NAS 

REDES SOCIAIS
No dia 11 de maio também foi realizado uma 

ruidosa ação nas redes sociais em defesa da 

Caixa e das vidas dos empregados.

As hashtags utilizadas no tuitaço 
#EmpregadosCaixaEmLuto #LutoPelasVítimas 
#SomosMaisQueNúmeros #VacinaJá chegaram a
figurar no top 5 dos assuntos mais comentados do 
Brasil. Às 15h, a hashtag #EmpregadosCaixaEmLuto 
ainda estava na sétima colocação dos assuntos 
mais comentados do país






Tamara Siqueira

Dirigente do Sindicato e 
empregada da Caixa

“
”

Estamos realizando os dias de luto e luta, 
fizemos uma forte greve no dia 27, com 
grande adesão dos empregados, mesmo 
mantendo o mínimo em funcionamento 
como determinou a Justiça. A Caixa 
continua desrespeitando nosso ACT, 
reduzindo direitos e vamos resistir a isso. 
Vai ter luta!

https://twitter.com/tamarasisa




LIVES TROUXERA
M

INFORMAÇÕES
AOS BANCÁRIOS

DA CAIXA
O Saúde Caixa foi tema de live realizada em 24 de 
maio com Rita Serrano, representantes dos emprega-
dos no Conselho de Administração da Caixa, Marilde
Zarpellon, vice-presidente da Fenag Sul
e membro do conselho de usuários do
Saúde Caixa, Leonardo Quadros, presidente
da Apcef/Sp e membro do Grupo de
trabalho Saúde Caixa, e Francisco
Pugliese, diretor do Sindicato dos Bancários
de SP e membro do conselho de usuários
do Saúde Caixa. Assista. 

No dia 13, o Sindicato realizou live sobre a ação movi-
da na Justiça contra a Caixa (mantenedora do FGTS) 
cobrando a recomposição do saldo do FGTS de todos 
os trabalhadores bancários da base da entidade, sin-
dicalizados ou não. Assista.

https://www.facebook.com/148396515363542/videos/149671657074773
https://www.facebook.com/SPBancarios/videos/209090024146654


SINDICATO
ACIONA JUSTIÇA 
PARA GARANTIR 
DIREITO DOS 
EMPREGADOS
O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco 

e Região ingressou com ação na 57º Vara da 

Justiça do Trabalho para cobrar da Caixa o 

pagamento correto da PLR Social.

A direção do banco público distribuiu aos seus 

empregados apenas 3% do lucro líquido contábil 

do banco relativo a 2020, ao invés de 4%, como 

determina o Acordo Coletivo de Trabalho. Essa 

parte da PLR tem a finalidade de reconhecer o 

papel social do trabalho dos empregados.

Dionísio Reis
Diretor executivo do Sindicato 

dos Bancários de 
São Paulo, Osasco e Região 

e empregado da Caixa

“ ”
Somente uma direção completamente 

descolada da realidade poderia não reconhecer 

este trabalho e deixar de fazer corretamente o 

pagamento da PLR Social, justamente quando 

o trabalho da Caixa e dos seus empregados se 

mostrou essencial para todo o povo brasileiro, 

por meio do pagamento do auxílio emergencial

https://twitter.com/DionsioReisSiq1

