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Proposta mantém Saúde Caixa e PLR Social

O Dia dos Pais é na APCEF/PI. A Associação preparou uma programação muito especial para
comemorar essa data. Será uma manhã de sol no dia 12 de agosto, com muita animação ao som
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proposta apresentada originalmente.
Os representantes dos trabalhadores
também asseguraram o pagamento da
PLR Social. A negociação se estendeu
pela madrugada de domingo 26, em São
Paulo e foi realizada após a mesa com a
Fenaban.
Manutenção do Saúde Caixa
As negociações garantiram a manutenção do Saúde Caixa e do modelo de custeio no qual os
custos administrativo e ﬁscal ﬁcarão sob encargo do banco. Além disso, 70% dos custos
assistenciais também serão de responsabilidade da Caixa.
Os empregados custearão o convênio através da mensalidade de 2% sobre a remuneração-base
e 20% de coparticipação sobre o valor dos procedimentos médicos, limitado a R$ 2.400 ao ano.
Com isso, os bancários arcarão com 30% do custeio do Saúde Caixa. Além disso, foi garantido
que a implementação do teto de 6,5% da folha de pagamento e proventos só serão
implementadas a partir do exercício de 2021. Os atuais dependentes indiretos com idade de 24
anos ou mais serão mantidos no Saúde Caixa até os 27 anos, com o custo de R$ 110 ao mês.
Futuramente a limitação será de 24 anos.
Foi retirada o ponto que condicionava a cobertura do Saúde Caixa aos ﬁlhos e enteados
dependentes indiretos com renda inferior a R$ 1.800. Contudo, os empregados admitidos após 31
de agosto de 2018 não terão direito ao Saúde Caixa nos moldes atuais. A Caixa assegurará aos
empregados admitidos após 31 de agosto e seus dependentes, assistência à saúde submetido à
legislação vigente.
“Manifestamos nosso absoluto repúdio em relação a essa discriminação e vamos construir a luta
junto com os futuros trabalhadores, como já ﬁzemos no passado, para inseri-los no Saúde Caixa”,
aﬁrma Dionisio Reis, coordenador da Comissão Executiva dos Empregados (CEE/Caixa).
PLR e PLR Social
Foi garantida a PLR social (4% do lucro líquido apurado no exercício de 2018, distribuído em
valores iguais para todos os empregados. Pagamento da PLR pela regra Fenaban (90% da
remuneração-base vigente em primeiro de setembro de 2018 acrescido do valor de R$ 2.355,76,
limitado ao valor de R$ 12.637,50) .
Antecipação de 50% do valor da PLR devida a ser paga em 20 de setembro. Pelo acordo atual, a
porcentagem da antecipação é de 60%.
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