CARTA ABERTA

À POPULAÇÃO

A Caixa Econômica Federal completa 157 anos nesta sexta-feira, 12 de janeiro. É o
único banco do país totalmente público voltado ao atendimento da população em geral.
É importante que permaneça assim.
O banco é responsável por cerca de 70% dos ﬁnanciamentos habitacionais no país.
Também assume a execução de programas do governo como o Minha Casa, Minha Vida;
Fies; e Bolsa Família. Seu principal público é a população de baixa renda.
A Caixa possui agências em cidades pequenas, onde os bancos privados não têm interesse.
Responsável pela administração das loterias, a Caixa arrecadou em 2017 R$ 13,88 bilhões
em apostas, com um repasse de R$ 6,55 bilhões para polí cas sociais, como a educação,
que recebeu R$ 1,3 bilhão.
O banco é altamente lucra vo. Nos nove primeiros meses de 2017, o lucro líquido
foi de R$ 6,2 bilhões, um crescimento de 84,5% na comparação com o mesmo
período de 2016.
Mesmo sendo um banco lucra vo e fundamental para a realização de polí cas de Estado, o
governo Temer tem promovido um verdadeiro desmonte do banco. Fechamento de
agências, ex nção de departamentos, redução de funcionários, entre outras medidas de
“reestruturação”. Na verdade, a intenção do governo é buscar mais lucro e preparar o
banco para a priva zação.
Os empregados sofrem com as diversas medidas adotadas, que vão desde perdas
arbitrárias de comissões à sobrecarga de trabalho e o consequente adoecimento, devido
ao fechamento de agências e à redução do quadro de pessoal. Mas, a mais prejudicada é a
população, que precisa realizar grandes deslocamentos para encontrar uma agência e,
quando encontra, precisa enfrentar grandes ﬁlas devido ao pequeno número de
empregados para atendê-la. Pior ainda são os aumentos de taxas e tarifas cobradas pelos
serviços e o encerramento de programas de ﬁnanciamento.
A população está sendo jogada para os bancos privados, que agradecem o presente que
o governo está lhes dando. É uma pena que nem tudo o que a Caixa oferece (ou oferecia)
será encontrado nos demais bancos. Muitas vezes, sequer será atendida.
É por isso que convidamos toda a população a se engajar na luta em defesa da
Caixa 100% pública.

DEFENDA A CAIXA
VOCÊ TAMBÉM
CAMPANHA EM DEFESA
DA CAIXA 100% DO BRASIL.
100% PÚBLICA.

FEDERAÇÕES
E SINDICATOS

