
 

 

OF CONTRAF CUT 26521                                                              São Paulo, 26 de novembro de 2021. 
 
À 
Caixa Econômica Federal 
Sr. Pedro Duarte Guimarães 
Presidente 
falecomopresidente@caixa.gov.br 
gapre@caixa.gov.br  
 
Vice-Presidência Rede de Varejo - VIRED 
Sr. Paulo Henrique Ângelo Souza 
Vice-Presidente 
rede@caixa.gov.br  
 
Vice-Presidência Estratégia e Pessoas – VIEPE 
Sra. Magda Lucia Dias Cardoso de Carvalho 
Vice-Presidenta 
pessoas@caixa.gov.br  
 
 
Prezado senhor Presidente, 
Prezados senhor e senhora Vice-Presidentes 
 
A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro – CONTRAF, entidade sindical 

nacional, representante da categoria bancária, tem acompanhado as recentes informações que têm circulado 
entre os empregados dando conta de iminentes mudanças organizacionais a serem implementadas na 
estrutura da rede de atendimento.  

 
Para além destas informações, houve o registro de alterações ocorridas em normativos internos, que 

extinguiram funções gerenciais da rede de atendimento e levaram à migração de algumas áreas/atividades da 
Vice-Presidência de Rede de varejo - VIRED para a Vice-Presidência de Negócios de Atacado - VINAT, com a 
consequente redução no quadro de funções. 

 
Estes fatos, por sua relevância e impacto, têm causado preocupações e sentimento de insegurança 

entre os empregados.  
 
Estas preocupações se acentuaram com a notícia de que os Superintendentes de Rede foram 

convocados para uma reunião presencial, a ser realizada em Brasília/DF, na próxima segunda-feira, 29 de 
novembro, às vésperas de um feriado local do Distrito Federal, e sem a observância dos prazos normativos 
para as emissões de passagens aéreas e reservas em hotéis. 

 
Em nome da moralidade e da publicidade, que são princípios da administração pública, da 

transparência, valor presente no código de ética da empresa, do respeito aos empregados, solicitamos que V. 
Sas. se manifestem sobre as eventuais mudanças organizacionais planejadas pela administração, trazendo a 
devida clareza se, de fato, existe tal estratégia.  

 
Caso tais planos constem da agenda da direção da Caixa, requeremos, de pronto, a suspensão das 

medidas e estabelecimento do devido debate com a representação dos trabalhadores para que sejam evitados 
impactos ao quadro funcional, conforme previsão no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT Caixa/CONTRAF, 
vigente. 
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Destacamos que a ausência deste debate entre as partes configura desrespeito ao parágrafo segundo 
da cláusula 47 do mesmo ACT, que remete à negociação coletiva, as discussões sobre os impactos na vida 
funcional dos empregados de eventuais reorganizações e reestruturações promovidas pela empresa. Tal 
desrespeito ao termo coletivo pode dar causa para que as partes prejudicadas busquem as medidas cabíveis. 

 
Sendo o que tínhamos a apresentar e na expectativa de breve retorno. 
 
Saudações, 
 
Fabiana Uehara Proscholdt 
Coordenador da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa Econômica Federal 
 
Juvandia Moreira 
Presidenta 


