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Comando arranca propostas da Fenaban
e decisão está nas mãos dos bancários
Após várias rodadas de negociações e muita mobilização, bancários
arrancam proposta da Fenaban que garante reajuste e a manutenção de todos
os direitos previstos na Convenção Coletiva de Trablho (CCT). Apresentada na
reunião de sexta-feira (28) ao Comando
Nacional dos Bancários, a proposta que
vale para todos os bancários tem validade de 24 meses (2020/2022), sendo:
2020 - Reajuste salarial de 1,5% + abono de R$ 2.000,00; reajuste com base no
INPC sobre 13ª cesta alimentação, auxílio Creche e auxílio babá, auxílio cesta
alimentação, auxílio refeição, auxílio
funeral e verba de requalificação profissional, auxílio filhos com deficiência
e PLR.
2021 – Reajuste com base na inflação
+ 0,5% de aumento real para salários e
demais verbas, como auxílio Creche e
auxílio babá, auxílio cesta alimentação,
auxílio refeição, auxílio funeral e verba
de requalificação profissional, auxílio filhos com deficiência e PLR.

Já a Comissão Executiva dos
Empregados da Caixa (CEE/Caixa)
conseguiu, depois de muita pressão
e negociação, garantir a manutenção
de todos os benefícios que estão atualmente no ACT. Conseguiu também
conquistar o Saúde Caixa para todos,
ficando garantida inclusão dos novos
empregados, inclusive PCDs; o modelo de participação em 70/30 e a não
aplicação até 2022 do teto de 6,5% da
folha e proventos para despesas da
Caixa com o plano, previsto no estatuto do banco. A proposta prevê uma
contribuição do titular de 3,5% do salário e 0,4% por dependente, com teto
de 4,3%. A coparticipação, que passa a
ser 30% de cada dependente, não será
cobrada para internação e tratamento
oncológico. No atendimento ao pronto
socorro, a coparticipação será de R$
75. O teto por grupo familiar será de
R$ 3.600.
“O Comando Nacional dos Bancários apertou a Fenaban ao máximo.

Arrancar reajuste salarial e a manutenção de direitos - a proposta inicial
era de zero por cento e excluía direitos – considerando a conjuntura é um
resultado que deve ser considerado.
Assim como também deve ser considerada a conquista CEE/Caixa que
conseguiu garantir o Saúde Caixa
para todos e manutenção de todas as
cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)”, disse Paulo Matileti,
Presidente da APCEF/RJ.
Agora, a decisão está nas
mãos dos bancários, que têm até às
23h59min de hoje (31) para votar a
proposta de acordo em assembleia virtual do sindicato de sua região. No Rio
de Janeiro a votação acontece através
do link bancarios.votabem.com.br.
Vote e decida!

CLIQUE AQUI E VOTE!

Proposta do acordo 2020/2022
Votação vai até às 23h59 de hoje (31-08)

Assembleia Geral deﬁne
regulamento das Eleições da APCEF/RJ
Na última quarta-feira (26),
aconteceu a Assembleia Geral Eleitoral que definiu o regulamento oficial
das Eleições da APCEF/RJ – 2020.
Após apresentação e debate das sugestões, parte delas enviadas pelos
associados através de formulário on-line, cada aprovação foi inclusa em
seus respectivos itens da Ordem do
Dia. Dessa forma, o prazo para as inscrições das chapas concorrentes e dos
candidatos ao Conselheiro Deliberati-

vo será nos dias 31/08 e 01/09, das
14h às 17h, na Secretaria da APCEF/
RJ. A Comissão Eleitoral terá como
membros os associados Adilson Alexandre, Geraldo Ferraz, Orlando Pereira Cezar, Roberto Robilard e Sonia
Eymard. Por fim, a votação acontecerá nos dias 29 e 30/09 de maneira
on-line, e também de maneira presencial, por meio de urna física disponibilizada na Sede Administrativa da
Associação (Centro do Rio).

