
 

 

OF CONTRAF CUT 11420                                                  São Paulo, 22 de junho de 2020. 

 
Caixa Econômica Federal 
Sr. Pedro Duarte Guimarães 
Presidente 
presidencia@caixa.gov.br 
gapre@caixa.gov.br 
 
C/C: Gerência Nacional de Relações Trabalhistas – GERET 
geret03@caixa.gov.br 
 
Prezado senhor, 
 

Vimos, através deste, apresentar nossa discordância com a recente e inesperada 
decisão da direção da Caixa, divulgada massivamente aos empregados, que trata do 
retorno de empregados aos locais de trabalho, em detrimento das medidas previstas no 
Projeto Remoto.  
 

Contraditoriamente ao comunicado da Caixa do dia 12 de junho, quando foi ratificada 
a manutenção do Projeto Remoto e das medidas protetivas aos empregados em função dos 
riscos causados pela pandemia do novo coronavírus, até 30 de junho, esta atual decisão 
rompe com as expectativas dos empregados e com a boa fé dos representantes do banco 
em processos negociais com as representações sindicais. 
 

Os empregados aguardam por coerência da direção da Caixa. As boas práticas 
esperadas da direção do banco não devem estar sujeitas e condicionadas a rompantes 
como esses, que se mostram ao fim e ao cabo, demonstrações de desprezo com a condição 
das dezenas de milhares de empregados e de suas vidas. 
 

Reiteramos a necessidade de retomada das negociações entre os representantes da 
direção da Caixa com as representantes dos empregados para efetivamente fazer valer os 
protocolos sanitários e de proteção. 
 

Há de se considerar, inclusive, que não há indicativos das autoridades sanitárias de 
que as curvas de contaminação e de óbitos estejam descendentes. Contrariamente a isso, 
se elevam e indicam, fortemente, a necessidade de manutenção da proteção aos 
empregados enquadrados em grupos de risco, de rodízio e do teletrabalho. 
 

Portanto, e muito claramente, os empregados esperam a reversão dessa medida e 
que se restabeleçam as negociações com as entidades sindicais para que sejam 
implementadas e aprimoradas as medidas constantes no Protocolo de Intenções de boas 
práticas frente à COVID-19. 
 

Certos do breve retorno. 
 

Saudações, 
 

Juvandia Moreira 
Presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
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