DIA DO BANCÁRIO E DA BANCÁRIA
Homenagem a quem constrói a Caixa social e pública
Somos e fazemos a diferença, somos a força motriz que protege a Caixa Econômica Federal.
Desde o início da pandemia, nossa atuação tem sido essencial para reduzir os impactos da
crise. Formamos a maior e mais efetiva frente de auxílio a milhões de brasileiros e brasileiras,
apesar das condições adversas e das muitas ameaças no meio do caminho. No cotidiano de cada
cidadão e cidadã, percebemos o quanto fazemos a diferença. Nosso trabalho mostra a força de
um banco público que é pilar do desenvolvimento social e patrimônio nacional, indutor das políticas públicas.
Fazemos a diferença ao desempenhar um papel fundamental para o nosso país por meio
deste banco público, que contribui para a melhoria da vida de todos os cidadãos e cidadãs. Somos
a diferença e defendemos a Caixa como banco social e público, reivindicando a valorização de
cada bancário e de cada bancária e defendendo a dignidade no trabalho.
Somos proﬁssionais de um banco público tão importante para o crescimento sustentável do
país, mas também pais, mães e ﬁlhos que deixam a segurança dos lares e arriscam-se para prestar
serviços de qualidade à população.
É por isso que, como movimento abrigado na Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) e nas Associações do Pessoal da Caixa (Apcefs), comemoramos o Dia do
Bancário e da Bancária em 28 de agosto desde 1951.
Nesta data histórica as entidades do movimento associativo mostram para o Brasil o papel
fundamental dos trabalhadores e das trabalhadoras da Caixa. Reconhecemos o quanto cada um
e cada uma é valioso na missão de construir um banco público e um país cada vez mais cidadão,
inclusivo e democrático.
A você, empregado e empregada da Caixa,
o nosso muito obrigado.

