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COMUNICADO 070 – 29 03 2016 
 

Reajustes aguardam decisão do Conselho da Caixa 
 

Prezado Empresário, 
 
Segue informe da FEBRALOT a respeito da reunião com a Caixa ocorrida ontem em Brasília: 

Reajustes aguardam decisão do Conselho da Caixa  

Os presidentes dos Sindicatos Estaduais, por meio da FEBRALOT, participaram de uma reunião com vice-presidência 
de Rede e a vice-presidência de Loterias e suas respectivas equipes, quando, durante horas debateram sobre temas 
de interesse da Rede.  

Os presidentes sindicais separaram os principais temas, de interesse nacional, e reapresentaram para as vice-
presidências da Caixa, que foram eles:  

1. Transferência de titularidade - A nova circular da Caixa será apresentada na primeira quinzena e vai 
contemplar a possibilidade de transferência das Unidades; 

2. Terminais (substituição, modernização) - A Caixa vai adotar uma gestão melhor dos equipamentos nas ULs, 
para diminuir os problemas de substituição de equipamentos; 

3. Boletos interbancários - A Febraban apresentará uma proposta na próxima semana. 
4. Empréstimos - Capital de giro - já está liberada uma faixa de crédito especial para a categoria, através das 

agências vinculadas; 

         De acordo com o vice-presidência de Rede, José Henrique Marques, a reestruturação interna da Caixa impediu que 
o reajuste fosse anunciado nesta segunda-feira, 28 porem garantiu para no máximo dia 4 de maio o anúncio do 
aumento. O vice-presidente informou da possibilidade de aplicar um reajuste retroativo, desses trinta dias de atraso 
quando questionados pelos presidentes sindicais, a respeito do novo adiamento da divulgação do reajuste.   

FEDERAÇÃO E SINDICATOS PLANEJANDO UM CONGRESSO NACIONAL EM BRASÍLIA EM MAIO, DATA A SER 
DIVULGADA.  

A Caixa vai soltar um comunicado com mais informações sobre os temas abordados pelos Presidentes Sindicais.  

Diretoria FEBRALOT 
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