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ESPECIAL CAIXA

SEM PROPOSTA,
EMPREGADOS DA
CAIXA VÃO À GREVE

A

ficas da Caixa é extensa e demanda
negociação permanente, mas há
prioridades para solução nesta Campanha. Os trabalhadores querem:
isonomia (Adicional por tempo de
Serviço e licença-prêmio), melhorias
no PFG, fim da discriminação aos
empregados que optaram por permanecer no ReG/Replan não saldado,
solução no processo de promoção por
mérito e o auxílio-alimentação para
todos os aposentados, entre outros.
“essas reivindicações são muito
importantes para os empregados da
Caixa. Se o banco acha que pode
simplesmente ignorar esses pontos,

nós vamos mostrar a nossa força
com uma mobilização intensa em
todo o país”, afirma Jackeline Machado, diretora da FeteC-CUt/SP
Indignados com a falta de respeito demonstrada pela direção, os
bancários agora se preparam para a
greve. “Com essa atitude, a Caixa
está empurrando os empregados
para o confronto. Os bancários
devem comparecer em massa à
assembleia que acontece na terça-feira, 28/9, para decidir os rumos
da campanha”, convoca Luiz César
de Freitas, o Alemão, presidente da
FeteC-CUt/SP.

Paulo Pepe/SeebSP

pós quatro rodadas de negociação específica, a direção
da Caixa econômica Federal
não trouxe as esperadas respostas
às reivindicações dos trabalhadores. O banco limitou-se a apresentar
um documento, afirmando que irá
cumprir os itens econômicos da
Fenaban e propondo alteração de
algumas cláusulas do atual Acordo Coletivo, dentre as quais as
relativas a isenção de anuidade de
cartões de crédito, abono de faltas,
licença-adoção, auxílio-doença e
Saúde-Caixa (veja pag. 2).
A pauta de reivindicações especí-
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Passo a passo das negociações
item

eVoLuçÃo

Pendência 2009

Comitês de mediação de conflitos

Serão discutidos após final da negociação com Fenaban sobre assédio moral.

Pendência 2009

Promoção por merecimento

A Caixa diz que dará resposta após conhecer o impacto financeiro do índice
negociado nesta Campanha. Ainda deve a de 2009.

Saúde caixa

Utilização do superávit

Caixa aceita aprofundar discussão no âmbito do Gt Saúde.

Limite de sessões
Melhoria da rede credenciada
Comitês de acompanhamento
da rede credenciada

A Caixa aceita tornar as reuniões bimestrais.

Abono de ausência filho com deficiência

A Caixa concorda em abonar ausência para acompanhar ao médico,
sem limite de idade.

Guichês específicos no penhor

Protótipo está sendo testado em belo Horizonte. A Caixa informa que está
substituindo os frascos plásticos para novos tamanhos de 30 ml.

Criação de unidades específicas
para Saúde e Saúde Caixa

Os empregados reivindicam unidades específicas em todos os estados.
A Caixa diz que vai avaliar proposta.

Adicional por tempo de Serviço
e licença prêmio.

A Caixa quer aguardar a tramitação dos projetos de lei sobre o tema no Congresso
Nacional e diz que cumprirá o que for aprovado.

Normatização das Apip e do
parcelamento de férias

Caixa informa que já se encontram normatizados.

aPoSentadoS

Auxílio-Alimentação e
Cesta-Alimentação

A Caixa aceitou discutir a extensão do pagamento a todos os aposentados já no acordo
de 2008, mas se limitou a oferecer discutíveis indenizações a uma parte do segmento.

carreira

Melhoria do Plano de Funções
Gratificadas (PFG)

A Caixa aceita discutir os temas na mesa permanente, após a Campanha Nacional.

Saúde

iSonomia

Melhoria do Processo Seletivo
Interno – PSI
Ampliação da carreira dos
auxiliares de Serviços Gerais

O banco disse que irá avaliar o tema.

Discriminação no saldamento
do ReG/RePLAN

Os empregados que optaram por não saldar o plano foram impedidos de migrar tanto
para o PCS em 2008, quanto para o novo PFG em 2010. A Caixa manteve a negativa.

Jornada

Horas negativas no Sipon

A Caixa propõe discutir o tema Sistema de Ponto eletrônico na mesa permanente,
após a Campanha Nacional.
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Login Único nos Sistemas

A Caixa diz que orienta seus gestores a não fazer o login para os funcionários.
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Garantia de acesso

Apesar do compromisso de permitir o acesso às unidades pelos aposentados,
a Caixa não dá prazo para conclusão do processo.

Segurança

Guichês seguros

Novos modelos de guichês para caixas e penhor estão previstos no PeAt, plano
estratégico de atendimento com cronograma de implantação já em andamento.

Portas de segurança antes
do Auto-Atendimento

está abandonando o projeto sob alegação de que causa atrasos e constrangimentos.

estruturas de segurança
em todos os estados

está prevista a criação de nove estruturas de segurança no país em substituição às
ReSeGs e lotar um empregado especializado em cada Superintendência Regional.

Responsabilização por
golpes ou fraudes

Caixa se recusa a atender à reivindicação de não responsabilizar empregados em
casos de golpes ou fraudes de terceiros contra o banco.

Contribuições retroativas
sobre o CtvA

Caixa tem se recusado a fazer aporte retroativo sobre a parcela do CtvA. Aceita
discutir o tema na mesa permanente.

Fim do ‘voto de minerva’

A Caixa nega a reivindicação, alegando que o voto está previsto em lei para
solução de possíveis impasses na direção do fundo.

Migração dos participantes
do Reb para o novo plano

Pendente desde junho de 2006. O banco disse que a solução foi aprovada
internamente, mas aguarda decisão do Ministério da Fazenda.

Migração dos participantes da
PRevHAb para Funcef

O banco ficou de avaliar a questão.

Correspondente bancário

A Caixa negou a existência da figura do “correspondente imobiliário” e que irá
apurar possíveis problemas.

virep - vice-Presidência
representante dos empregados.

Os bancários reivindicam instituição de vice-Presidência eleita diretamente pelos
empregados. Caixa se comprometeu a avaliar.

Liberação de delegados sindicais

Caixa nega reivindicação de liberação automática dos Delegados Sindicais para
reuniões com o Sindicato.

FunceF
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