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Caixa também apresenta proposta
O Dia dos Pais é na APCEF/PI. A Associação preparou uma programação muito especial para
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a direção do banco apresentou uma proposta de renovação do Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) que ignora dezenas de direitos atualmente garantidos pelo ACT. A negociação
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Dentre os direitos garantidos pelo ACT atual que não foram citados na proposta apresentada,
estão: horas extraordinárias, adicional de trabalho em horário noturno, PLR Social, isenção de
anuidade cartão de credito, juros do cheque especial diferenciado, tarifas em conta corrente,
ausências permitidas, escala de férias, jornada de trabalho, Saúde Caixa, suplementação do
auxílio doença (licença caixa), adicional de periculosidade e insalubridade, intervalo para
descanso NR 17 homologação das rescisões, GT saúde caixa, GT saúde do trabalhador,
negociação permanente, incentivo a elevação por escolaridade, incorporação do REB, GT
contencioso Funcef, mais contratações, abrangência do ACT.
“Recebemos a proposta com grande espanto porque além de não atender as reivindicações dos
empregados pela manutenção de direitos com a consignação de novas cláusulas, como
designação efetiva das funções e a incorporação após 10 anos, ela ainda ignorou diversas
clausulas garantidas historicamente”, avaliou Dionísio Reis, coordenador da Comissão Executiva
dos Empregados (CEE/Caixa) e diretor da Região Sudeste da Fenae. “O debate dos empregados
da Caixa e a cobrança que fazemos em mesa vem sendo não de ampliação dos direitos e sim de
manutenção das conquistas históricas que os trabalhadores cada dia mais sobrecarregados e
sempre comprometidos com a Caixa 100% pública merecem. Nada mais, nada menos”, aﬁrmou o
dirigente.
Os representantes dos trabalhadores explicitarem a insatisfação com relação a minuta
apresentada na mesa de negociação e pressionaram por uma nova rodada de negociação que
será realizada no dia 17, na sequência da próxima negociação com a Fenaban.
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