
            
 

 

ELEIÇÕES 2022 - NOTA FENAG EM DEFESA DA DEMOCRACIA 

 

A FENAG – Federação Nacional dos Gestores da CAIXA faz trinta anos de sua fundação em dezembro, 

são três décadas atuando na defesa da CAIXA 100% Pública, dos interesses dos seus Gestores e Gestoras 

e da DEMOCRACIA no Brasil. 

No início da década de 90 iniciamos nosso Movimento Gerencial em meio à turbulência política da 

redemocratização. O Brasil tinha acabado de sair de uma Ditadura que durou mais de 20 anos. Na luta 

pela recuperação da nossa empresa, à época sucateada e vivendo momentos difíceis por todo esse 

período. Inclusive com estudo encomendado à Consultoria Booz Halen que sugeria a privatização da 

nossa empresa. 

A CAIXA sobreviveu a vários ataques, graças à força de trabalho dos empregados e empregadas e pela 

defesa insistente de nossas entidades representativas. A partir de 2003 torna-se a principal parceira do 

Governo Federal na execução de políticas públicas e sociais e começa a se tornar imprescindível à 

sociedade brasileira. Exercendo o papel que lhe foi reservado pelo Estado Brasileiro. Fazer repasses de 

recursos federais, gestão e operação de Fundos e Programas, dentre os quais o Minha Casa Minha Vida, 

Bolsa Família, FGTS, PIS dentre outros.  

Vivenciamos até o ano de 2015 a valorização do corpo funcional da Empresa, a contratação de 42.929 

novos empregados e empregadas, investimentos em suas Unidades, mobiliário e equipamentos novos, 

além de praticamente a duplicação da rede de Agências em todo o País.    

De 2003 a 2015 conquistamos muitos avanços como a participação na CCT dos bancários, aumento real 

de salário em quase todos os anos e uma relação cordial, respeitosa e democrática entre as 

representações dos trabalhadores e trabalhadoras com a Direção da empresa. 

A partir de 2016 começamos a assistir uma série de perdas impostas pelo Governo Federal aos 

trabalhadores. Em 2017 a Reforma Trabalhista nos impôs a maior perda de direitos da história, que só 

não é tão sentida pela nossa categoria pelas proteções negociadas em ACT pela luta Sindical e do 

Movimento Gerencial. Em 2019, a Reforma da Previdência impôs a todos trabalhadores e trabalhadoras, 

sobretudo os menos favorecidos, perdas irreparáveis. 

Os ataques continuam com ameaças representadas por promessas de reforma administrativa e 

privatizações. Para os empregados de Estatais frequentemente são editados regulamentos e normas, 

através da CNPC E CGPAR visando atacar direitos já conquistados, como nosso Saúde CAIXA e FUNCEF, 

que tem seu exemplo mais recente na edição da RESOLUÇÃO PREVIC nº 15, regulamentando as regras 

para a RETIRADA DE PATROCINIO DOS FUNDOS DE PENSÃO.  

Gestoras e Gestores é chegado o momento. Qual a Caixa que queremos?  

É importante termos a liberdade de lutar por nossos direitos?  

É uma boa opção submetermos a Caixa aos riscos e ameaças vividos nos últimos 6 anos? 

Podemos reescrever a história no próximo dia 30 de outubro.  

Brasília, 12 de outubro de 2022 


