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PAUTA ESPECÍFICA DOS EMPREGADOS DA CAIXA

Inaceitável: proposta oferecida pela
empresa elimina dezenas de direitos
Na 5ª rodada da mesa de negociação da pauta específica dos
empregados da Caixa, realizada no
dia 7 de agosto, em São Paulo, a direção do banco apresentou a CEE/
Caixa (Comissão Executiva dos
Empregados) proposta absurda
aos bancários. A minuta oferecida
exclui mais de 30 cláusulas garantidas no ACT (Acordo Coletivo de
Trabalho), ignora a reivindicação
da categoria por nenhum direito a
menos e insiste em seguir as normas da resolução 23 da CGPAR que
altera todo modelo atual do Saúde
Caixa.
Depois de semanas enrolando, na reunião do dia 2 de agosto,
a CEF não deu uma posição para
o andamento do acordo, sob falsa
promessa de apresentar uma proposta cabível na próxima mesa de
negociação, que aconteceu no dia
7. Dessa forma, o sentimento de
expectativa dos representantes
dos empregados da Caixa se transformou em frustração, perante a

minuta apresentada que massacra
direitos trabalhistas conquistados
ao longo dos anos com muita luta
pelos bancários da CEF.
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 de cartão de crédito, 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
REB, GT Contencioso Funcef, mais
contratações e abrangência do ACT.
Com o prazo se esgotando
para assinatura do acordo, que tem

até o dia 31 de agosto para ser definido, a tendência é que a mobilização dos bancários por todo País se
intensifique ainda mais de agora em
diante. “Estamos nos aproximando
do prazo final para acertar as negociações com a Caixa. É preciso que
todos se mantenham juntos, lado a
lado, pela garantia dos nossos direitos. Empregados, associados e aposentados, essa luta é de todos nós.
Mais do que nunca, é preciso união
e mobilização geral. Vamos à luta”,
convoca Paulo Matileti, Presidente
da APCEF/RJ.

