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Campanha salarial 2013 
Entrega da pauta de reivindicações da Caixa Econômica Federal 
 
 “Informe. Contec 13/1349 - Foi 
entregue na tarde desta quinta-feira 
(08/08) a pauta de reivindicações dos 
funcionários da Caixa Econômica Federal. 
Na oportunidade, Lourenço do Prado, 
presidente da CONTEC, afirmou aos 
representantes da CAIXA que acredita 
que o banco tenha condições de atender 
às reivindicações dos empregados da 
instituição, destacando a necessidade de 
recuperação das perdas salariais, 
reivindicação aprovada no Encontro 
Nacional dos Bancários e Securitários 
realizado no mês de julho. 
 Lourenço Prado disse também que 
o combate ao assédio moral será uma das 
principais bandeiras desta campanha 
salarial e que este mal é consequência 
das constantes e abusivas metas 
impostas pelos bancos.  
 Os representantes da CAIXA 
afirmaram que também esperam avanços 
no Acordo deste ano e que o banco vai se 
esforçar para atender às reivindicações 
dos empregados, lembrando que por ser 
uma empresa pública, a CAIXA tem 
alguns limitadores e restrições em vários 
aspectos.  
Apesar de não confirmar, os 
representantes da Caixa Econômica 
Federal disseram acreditar que as 
primeiras reuniões de negociação poderão 
acontecer a partir do dia 19.  
 Rumiko Tanaka, Secretária de 
Finanças da CONTEC, ressaltou que as 
mesas permanentes de negociações 
realizadas ao longo do ano contribuem 
para melhorias nas condições de trabalho 
dos empregados da Caixa e que um 

aumento no piso salarial e na PLR, aliado 
a um ganho real serão exaustivamente 
debatidos  ao longo das negociações.   
 A Pauta de Reivindicações foi 
entregue para Superintendente Nacional 
da Caixa, Dra. Sisie Helena Ribeiro, 
acompanhada pelos Gerentes Nacionais 
Almir Márcio Miguel, Ricardo Vieira e 
Paulo Sérgio Aires e pelo Consultor 
Jurídico, Dr. Frederico Rennó. 
 A CONTEC se fez representar por 
seu Presidente, companheiro Lourenço 
Ferreira do Prado, acompanhado dos 
seguintes dirigentes: Gilberto Antonio 
Vieira, Rumiko Tanaka e José Augusto 
Cordeiro (CONTEC), Edson Roberto dos 
Santos (FEEB-SP/MS), João Bandeira 
(FEEB-AL/PE/RN), Carlos R. Rodrigues 
(FEEB-PR), Sérgio Luiz da Costa, Willian 
Roberto Louzada e Ivanilson Batista Filho 
(SEEB-GO), Joaquim Alves da Costa 
Mato (SEEB-AM), Crispim Batista Filho 
(SINTEC-TO), Rogério Marques da Silva, 
Claudinei de M. Peres e Nilson Antonio 
Santos (SEEB-Franca), com os 
convidados Carlos Castro e Júlio Vitor 
Greve (ADVOCEF). 

 
Grupo Dengo faz show em 

homenagem ao Dia dos Pais 
         O Clube dos Bancários contratou o grupo 
Dengo para fazer apresentação especial neste 
domingo, 11, a partir das 12h, em comemoração ao 
Dia dos Pais. Integrado por seis artistas, o grupo 
promete animar os presentes tocando o melhor do 
samba, axé, pagode e outros estilos musicais 
preferidos pelos nobres protetores dos filhos. 
Venha curtir a natureza, usar as saunas e deliciar de 
banhos refrescantes! 

 


