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Após pressão de entidades, Caixa adota
medidas preventivas contra o coronavírus

Após pressão das entidades representativas dos trabalhadores
e reclamação de muitos bancários, a Caixa
anunciou, no último dia 22, a adoção de
novas medidas preventivas contra o avanço do coronavírus. Dentre as ações adotadas, está a liberação de 70% do quadro das
agências para atuar em home office, e o
trabalho por escala para os 30% restantes

que atuarão apenas nos serviços essenciais
(saque INSS sem cartão, saques dos seguros
Desemprego e Defeso sem cartão e senha e
saques do Bolsa Família e outros benefícios,
também para quem está sem cartão e sem
senha).
A Caixa reforçou que os trabalhadores que farão home office se enquadram nas
seguintes condições: gestantes e lactantes;

Suspensão temporária do
funcionamento da Sede de Jacarepaguá

Em função do surto global de COVID-19 e seguindo o Decreto
nº 46.973, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Sede Campestre de Jacarepaguá anunciou a suspensão de suas atividades. O local
estará fechado do dia 18 ao dia 31 de março de 2020.

trabalhadores com mais de 60 anos de
idade; portadores de diabetes e doenças
cardiovasculares (como hipertensão), pulmonares e imunodepressoras; empregados
em tratamento de câncer e pessoas com deficiências. Já os empregados que estiverem
na entrada da agência devem tomar todas
as medidas de precaução, como adotar o
uso de máscaras e luvas.

A APCEF/RJ está
no Whatsapp:
(21) 99571-2586

Ainda seguindo as recomendações preventivas contra o coronavírus, a
APCEF/RJ pensou em uma nova forma de
manter seu atendimento de forma segura para todo o quadro associativo. Assim,
foi disponibilizado um número de Whatsapp para o
atendimento online dos associados. Envie suas dúvidas, solicitações e sugestões para o número
(21) 99571-2586.
Fale conosco!

