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XIV SALÁRIO/INFORMAÇÕES COBAP

▪️ A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira (24),
o pagamento do 14º salário aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O abono,
definido como “pagamento em dobro do 13º salário”, será limitado ao valor de até dois salários
mínimos pagos no mês de março dos anos 2022 e 2023.
De autoria do deputado federal Pompeu de Mattos (PDT-RS), o abono contempla aposentados,
pensionistas e beneficiários da Previdência Social que, durante o ano, receberam auxílios por morte,
doença, acidente ou reclusão.
Em caráter conclusivo, a proposta segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJ). Caso seja aprovado, o projeto seguirá para o Senado.
2. ACORDO COLETIVO 2021/2022
Finalmente o Dissidio Coletivo foi julgado no TST no dia 22/11. Foi concedido um reajuste de 9,75%.
Recomendamos que aguardem a publicação do acordão para que tudo fique detalhado, entretanto
permanece de fora do acordo muitas cláusulas, inclusive a que definia claramente a Assistência Médica
para empregados e aposentados. A luta continua.
3. POSTAL SAUDE
Os processos das diversas Organizações inclusive da FAACO, permanece em andamento. As decisões
parecem um ping pong (suspende ...volta cobrar...suspende... É um verdadeiro estica e puxa e na
verdade um sofrimento e ansiedade aumentada para todos) Vamos em frente, fé e esperança...DEUS É
MAIOR!
4. RECESSO FINAL DE ANO
A FAACO estará seguindo as instruções da COBAP, estando portanto em recesso no período de 17 de
dezembro/2021 a 02 de janeiro/2022. As demandas urgentes nesse período poderão ser tratadas
diretamente pelo telefone celular do Presidente .
ATENÇÃO: A PANDEMIA AINDA PERMANECE NÃO BAIXEM A GUARDA. VACINAÇÃO INCLUSIVE COM A
3ª DOSE, EVITEM AGLOMERAÇÃO, HIGIENE COM USO DE ALCOOL GEL E LAVANDO AS MÃOS COM
ÁGUA E SABÃO. VOCE É IMPORTANTE PARA A SUA FAMÍLIA E PARA TODOS NÓS!
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