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O jornal do empregado da Caixa

O vice-presidente (VP) de Ges-
tão de Pessoas da Caixa, Marcos 
Fernando Jacinto, reafirmou que o 
banco não pretende realizar contra-
tações este ano. “Não temos planos 
de fazer contratações”, declarou.

A declaração foi feita durante 
visita do vice-presidente à Gipes/
SP, em 24 de junho. Na ocasião, 
dirigentes da APCEF/SP e do Sin-
dicato dos Bancários de São Paulo, 
Osasco e Região entregaram ofício 
com questionamentos e reivindica-
ções ao VP. 

Como a principal exigência 
dos empregados é a melhoria nas 
condições de trabalho, o ofício co-
bra da diretoria da Caixa diálogo, 
transparência e respeito às nego-
ciações. A reposição dos traba-
lhadores que aderem aos seguidos 
Programas de Apoio à Aposenta-
doria foi outra demanda apontada 
no documento.

De acordo com dados do Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), o banco, 
que chegou a ter quase 101 mil 
empregados em 2014, fechou o 
mês de abril deste ano com 96.186.

"Só em 2016, a redução foi de 

VP de Gestão de Pessoas diz 
que não haverá contratações

mais de 1.300 postos de trabalho 
em um quadro de pessoal já defa-
sado pela não reposição dos em-
pregados que aderiram ao PAA", 
ressaltou o diretor da APCEF/SP 
Leonardo Quadros. "A sobrecarga 
nas unidades da Caixa ultrapassou, 
há muito tempo, qualquer limite 
aceitável. A direção da empresa 
precisa apresentar uma solução 
urgente", completou.

O ofício também cobra res-
postas a problemas que afligem 
diversos segmentos. A situação dos 
empregados do penhor - que es-
tão apreensivos com informações 
extraoficiais sobre a descaracte-
rização da insalubridade da área 
- também foi questionada, assim 
como a cobrança abusiva de me-
tas dos caixas.

“Tudo isso tem tornado o dia a 
dia dos empregados insuportável, 
com a consequente sobrecarga de 
trabalho, que leva a afastamentos, 
doenças do trabalho e constante 
extrapolação de jornada”, aponta 
o documento.

O vice-presidente afirmou, so-
mente, que estas questões serão 
respondidas em breve.

No sentido horário: os dirigentes da APCEF/SP Claudia Fumiko Tome e  
Leonardo dos Santos Quadros; o diretor do Sindicato dos Bancários Valter San Martin  

e o vice-presidente da Caixa Marcos Fernando Jacinto



Diretor-presidente: Kardec de Jesus Bezerra. Diretor 
de Imprensa: Amauri Nogueira da Cruz. Jornalistas 
(textos e revisão): Luana Arrais (Mtb 007108-4), 
Raíssa Torres (Mtb 74.111), Raquel Benini (Mtb 
39.593) e Tania Volpato (Mtb 24.688). Diagra-
mação: Marcelo Luiz. Impressão: TM Grafic. Ti-
ragem: 12 mil exemplares. Sede: Rua 24 de Maio, 
208, 10º andar, República, capital.

Expediente

Votação do concurso Miss e 
Mister Caipirinha termina dia 30
As fotos mais curtidas, de um menino e de uma menina, ganharão vales-presente

• Avaré (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Salto Grande, (14) 3378-1622

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3834-1450

Nossos espaços

Chegou a hora de escolher 
qual o pequeno e a pequena mais 
fofos das festas juninas realizadas 
no clube e em Bauru, no concurso 
Miss e Mister Caipirinha 2016.

Os associados inscreveram as 
crianças na festa junina do clube 
da capital, em 4 de junho, e no 
APCEF em Movimento em Bau-
ru, que também teve festa junina 
e inauguração do ginásio coberto, 
no dia 11.

As fotos foram postadas no 
Facebook da APCEF, em um ál-
bum específico. Aquelas que re-
ceberem mais curtidas, até 30 de 
junho, ganharão um vale-presente.  

Acesse www.facebook.com/
apcefsp, procure o álbum de fo-
tos Miss e Mister Caipirinha da 
APCEF/SP 2016 e curta suas pre-
feridas.

Na APCEF/SP, a temporada 
de festas caipiras não acaba em 
junho. Em julho ainda terá muito 
bolo, curau, milho cozido, canjica, 
quentão, vinho quente e pipoca na 
Baixada Santista e no interior. 

A festança será no dia 16, 
sábado, em Suarão, e no dia 23, 
também no sábado, na Colônia de 
Avaré.

Além de muita comida boa, 
terá brincadeiras - como a tradi-
cional pescaria em Avaré - muita 
música boa e a animada quadrilha. 

Prepare-se para as festas julinas 
em Avaré e Suarão

Aproveite os descontos  
até agosto

Campos do Jordão - descon-
to de 33% de segunda a sexta-
-feira em agosto.

Avaré - desconto de 30% em 
julho e 40% em agosto.

Ubatuba - desconto de 25% 
em julho e agosto ou pagamento 
por casa (para quatro pessoas, R$ 
200; seis, R$ 300).

Suarão - desconto de 20% em 
julho e, em agosto, fecha para ma-
nutenção.

Atenção: os descontos não são válidos para 
feriados prolongados ou pacotes especiais.

Colônias

Descontos - e o melhor, o des-
conto do mês de julho é válido 
para o fim de semana do arraiá 
nos dois espaços: 30% nas diárias 
da Colônia de Avaré e 20% no 
valor do apartamento em Suarão 
(para seis pessoas).

Em Avaré, as diárias incluem 
três deliciosas refeições, serviço 
de camareiras, roupas de cama 
e banho. Na Colônia de Suarão 
também são oferecidas roupas de 
cama e banho.

Ligue e faça já sua reserva.

Concursos culturais

Inscrições abertas para 
concurso de foto e filme

Estão abertas as inscrições 
para o primeiro dos quatro con-
cursos do Talentos Fenae/APCEF. 
A categoria Foto & Filme é que 
inicia o projeto. Os interessados 
devem escolher uma fotografia ou 
vídeo e fazer o cadastro da obra 
no site www.fenae.org.br/talentos, 
até 11 de julho. 

Todos os empregados da Cai-
xa (ativos, aposentados e pensio-
nistas) que tenham cadastro no 
Mundo Caixa (www.mundocaixa.
com.br) podem participar.

Poderão concorrer à premia-
ção todos os associados às AP-
CEFs do país.

Confira a premiação:
- regionais: 100.000 pontos 

Mundo Caixa, troféu e viagem 
para participar do evento nacional 
para o primeiro colocado; 75.000 
pontos  e troféu para o segundo 
colocado; 50.000 pontos e troféu 
para o terceiro colocado.

  - nacionais: viagem, troféu 
e 300.000 pontos Mundo Caixa 
para o primeiro colocado em cada 
disciplina; 200.000 pontos e tro-
féu para os segundos colocados;  
100.000 pontos e troféu para os 
terceiros colocados.

Festa julina na Colônia de Avaré em 2014

Pai não paga nas 
Colônias na segunda 
semana de agosto

Comemore o Dia dos Pais 
nas Colônias. De 8 a 14 de agos-
to, segunda-feira a domingo, pai 
associado (titular) não paga nas 
Colônias de Avaré, Campos do 
Jordão (foto) e Ubatuba.

Faça uma surpresa para quem 
você ama. Ligue e faça sua reserva!

Foto enviada pelo empregado Fabiano de Oliveira 
Dias, de São Paulo, participante do concurso
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Projeto abre portas da gestão 
Caixa para banqueiros privados

O Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 555, conhecido como Es-
tatuto das Estatais, entrou em vo-
tação na terça-feira, 21, a partir 
de uma manobra orquestrada por 
grupo de senadores favorável à 
privatização de estatais, já que 
o projeto não estava na pauta do 
plenário do Senado.

Com a manobra, o texto apro-
vado segue para sanção do pre-
sidente interino Michel Temer, 
nesta semana, de 27 de junho.

Os critérios estabelecidos no 
projeto para a composição do 
Conselho de Administração e os 
indicados para os cargos de di-
retor, presidente, diretor-geral e 
diretor-presidente abrem as portas 
da Caixa para pessoas ligadas ao 
mercado financeiro.

Raposa e galinheiro
Os indicados deverão compro-

var experiência de, no mínimo, 10 
anos em área conexa àquela para 
a qual irão atuar. Isso significa 
que os banqueiros privados po-
derão compor a gestão do banco 
público. As consequências, frutos 
da nova Lei, chegarão aos empre-
gados da Caixa. “As lembranças 
de gestões de banqueiros privados 
na Caixa não são boas”, alerta a 
diretora da APCEF/SP Ivanilde de 
Miranda.

No período do presidente da 
Caixa Lafaiete Coutinho (mar/90 
a maio/91), banqueiro do Banco 
Econômico que havia ocupado 

PLS 555 segue para sanção do presidente interino esta semana

cargos na Febraban e na Fena-
ban, colocou em prática processo 
de desmonte da Caixa, com o en-
fraquecimento do banco público, 
a desvalorização dos empregados 
e demissão em massa. 

Conduzido por Lafaiete à Cai-
xa, vindo da superintendência do 
Banco Econômico, outro banquei-
ro, Álvaro Figueiredo Maia de 
Mendonça, assumiu a presidência 
do banco público em maio de 
1991 e seguiu à risca a mesma 
política de desmonte, com a pre-
missa de que a Caixa não deveria 
atrapalhar a atuação dos bancos 
privados no mercado, mantendo-
-se ‘invisível’ para o sistema fi-
nanceiro.

Discriminação
Outro aspecto que o texto 

aponta de forma discriminatória 
é o critério que restringe a indi-
cação para o Conselho de Admi-
nistração e para a diretoria de re-

presentantes que estejam atuando 
nos últimos três anos em partidos 
políticos, entidades sindicais e 
campanhas eleitorais.  

“Discriminar cidadãos que são 
dirigentes partidários e sindicais 
é inconstitucional, viola e atinge  
direitos”, disse a diretora da AP-
CEF/SP.

Os representantes dos em-
pregados defendem que deve ser 
considerado para a indicação de 
membros para Conselho e direto-
ria a capacidade e o compromisso 
com a empresa e com a população 
brasileira.

Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin)

Em edição especial do jornal 
do Comitê Nacional em Defesa 
das Empresas Públicas, a empre-
gada da Caixa e coordenadora do 
Comitê, Maria Rita Serrano, disse 
que está estudando a possibilida-
de de entrar com uma Adin no 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
contra o PLS 555.

Para o Comitê, a matéria 
é considerada inconstitucional, 
pois projetos sobre governança 
de estatais são prerrogativas do 
Executivo e o PLS 555 veio do 
Legislativo.

Confira em nosso site (www.
apcefsp.org.br) os principais itens 
do Projeto.

Para saber mais sobre o an-
damento do projeto, acesse www.
diganaoaopls555.com.br.

Banco manterá regras da promoção aplicadas em 2015
Promoção por mérito

Na terça-feira, 21, na reunião 
da comissão paritária do Plano 
de Cargos e Salários (PCS), em 
Brasília (DF), os representantes 
dos empregados conseguiram que 
a Caixa mantenha, neste ano, as 
regras da promoção por mérito 
aplicadas em 2015.

"Já vínhamos cobrando a defi-
nição dos critérios e a divulgação 
imediata da sistemática ratificada 
em mesas de negociações perma-
nentes", disse o diretor da AP-
CEF/SP Leonardo Quadros.

Leonardo Quadros, que inte-
gra a comissão, destacou que os 
critérios construídos no ano pas-

sado permitem que o empregado 
consiga a promoção sem precisar 
contar com nenhum critério sub-
jetivo. "Para isso, é fundamental 
que o empregado esteja em dia 
com o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional, 
não tenha ausências injustificadas 
e realize ao menos 30 horas de 
cursos na Universidade Caixa du-
rante o ano", explicou.

A realização de ao menos seis 
horas de cursos por mês, inclusive, 
é direito dos empregados, estabe-
lecido pela cláusula 57 do Acordo 
Coletivo de Trabalho. "Em caso 
de dificuldades, a APCEF/SP deve 

ser acionada para garantir o cum-
primento da cláusula”, alertou o 
diretor da APCEF/SP.

No entanto, alguns problemas 
permanecem. A representação dos 
trabalhadores protestou contra o 
número de deltas por empregado 
na promoção por mérito aplicada 
em 2015. Outro problema, apon-
tado desde a divulgação dos resul-
tados da sistemática anterior, foi 
o índice significativamente alto de 
bancários com delta zero.

A ratificação da sistemática de 
promoção por mérito se dará nas 
próximas rodadas de negociações 
permanentes, ainda sem data.

Dependentes

Filhos com mais de 25 
anos são dependentes 
na APCEF/SP

Atenção associado da APCEF/
SP, da ativa ou aposentado, que 
tem filhos com mais de 25 anos: 
quer que continuem a ser de-
pendentes na entidade? Preencha 
o formulário disponível no site 
www.apcefsp.org.br e encaminhe 
para o Departamento de Cadastro, 
por malote ou e-mail, junto com a 
documentação comprobatória.

Informe-se, envie e-mail para 
cadastro@apcefsp.org.br ou ligue 
(11) 3017-8357.

Aposentados

APCEF/SP disponibiliza 
datas para assessoria à 
bitributação

Nos dias 4 e 5 de julho, segun-
da e terça-feira, excepcionalmen-
te, a APCEF/SP disponibilizará 
aos aposentados associados as-
sessoria para quem se aposentou 
entre 2011 e 2012 e têm de fazer 
declaração retificadora por conta 
da Instrução Normativa da Recei-
ta Federal n. 1.343.

Os beneficiários que se apo-
sentaram no período de 1º de ju-
lho de 2011 a 31 de dezembro de 
2012 e receberam, com retenção 
do imposto sobre a renda, os ren-
dimentos do período de 1/1/1989 
a 31/12/1995, e que não tenham 
ação judicial em curso, poderão 
pleitear o montante do imposto 
retido indevidamente mediante a 
retificação da Declaração de Ajus-
te Anual (DAA).

Os plantões serão das 9 às 18 
horas, na sede, centro da capital, 
e é preciso agendar horário pelo 
(11) 3017-8311 ou 3017-8316.



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos 
• Vd. ou alugo, em Sorocaba, Rua Zeferino 
Santana (Santa Teresinha), novo, 2 dorms., 2 
wc, sacada, andar alto, ensolarado, piscina, 
academia, 2 vagas. R$ 350 mil (aluguel, R$ 
900). Cond. R$ 540. Aceita financ. e estuda 
troca por imóvel em São Paulo. Fernando, (11) 
98022-6263 / fernando1857@gmail.com. 
• Vd., na Saúde, capital, 70 m2, 2 dorms. (1 
suíte), 2 varandas (sala e suíte), ar cond., 
despensa ou 3º banheiro, 1 vaga. R$ 490 
mil. Aceita propostas. Karla, (11) 2532-1840 
/ 97583-0219. 
• Vd., na Praia Grande, Vila Tupi, a 100 m. da 
praia, próx. ao Supermercado Ondas, farmácia 
e restaurantes, 2 dorms., sala ampla, gara-
gem. Carlos, (11) 94333-1939 / 99861-7887. 
• Vd., na Vila Romana, capital, cond. direto 
p/ Av. Paulista, 72 m2, 1º andar, reformado, 
piso laminado, 2 dorms., s/ elevador, gara-
gem no subsolo c/ portão automático. Paula, 
(11) 3672-6027 / 96194-8860 / p72altieri@
gmail.com. 
•  Vd. ou alugo anual, no Guarujá, Morro 
do Maluf, 115 m2, 3 dorms., dep. de emp., 2 
vagas. R$ 520 mil ou pacote de locação por 
R$ 3.500. Emília, (13) 99706-8620 / (11) 2619-
8460 (à noite) / emiliapinder@yahoo.com.br. 
• Alugo, em Campo Belo, capital, Rua Nhu 
Guaçu, 2 dorms., sala de estar e de jantar, 
sacada, armários, academia, salão de festas, 
quadra, 1 vaga. R$ 1.700. Vânia, (11) 98125-
8255. 
• Vd., no Guarujá, Praia do Tombo, vista p/ o 
mar, 2 quadras da praia, 2 dorms. (suíte), á. 
s., sacada. R$ 380 mil. Aceita proposta. Lúcia, 
(11) 3521-8400 / 99612-0989 / 2621-6249. 
• Vd., próx. ao Shopping Butantã, capital, 3 
dorms., 2 wc, piso de madeira, piscina, play-
ground, quadra, 1 vaga. Luís ou Welma, (11) 
99374-6259. 

• Vd., em Perdizes, capital, próx. à PUC, R. 
Bartira, 654, 69 m2, 13 andares, 4 por andar, 
mob., 3 dorms., 2 wc, á. s., dep. de emp., salão 
de festas. R$ 480 mil. Aceita financ. Wilson, 
(11) 4485-1435 / 97103-2026. 
• Vd., na Vila Mariana, capital, próx. a estação 
Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 2 wc., dep. de 
emp., 2 vagas. Suely, (11) 99989-4513. 
• Alugo, Rua Santa Cruz, capital, 2 dorms., 
garagem. R$ 1.700. Janete, (11) 99186-6526 
/ 3057-2572. 
• Vd., no Morumbi, capital, Av. Giovanni 
Gronchi, próx. ao Clube São Paulo, 3 dorms., 
arm. emb., vista panorâmica. Estuda vender 
mobiliado, aceita troca por carro ou apto. na 
Praia Grande e financ. Caixa. R$ 225 mil (à 
vista). Celso, (11) 3819-8300 / 97196-6677. 
• Alugo, na Mooca, capital, Av. Paes de Barros, 
80 m2, próx. da estação Bresser do metrô, 2 
dorms., 1 vaga. Carlos, (11) 98508-6572 (Tim) 
/ c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Vd., na zona leste, capital, Cj. José Bonifácio, 
48 m2, 2 dorms., 1 vaga. R$ 160 mil. Rute, (11) 
2747-5209 / 97127-4553. 

Casas
• Alugo, em Mongaguá, frente à praia, próx. 
à Plataforma de Pesca, 2 dorms. (1 suíte), ga-
ragem. Carlos, (11) 98508-6572 (Tim) / 2628-
4691 (à noite) / c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Vd., em Bragança Paulista, a 4 km do 
Bragança Garden Shopping, lot. fechado, pla-
na, 305 m, 200 m2 de á. c., 2 dorms. estilo 
americano (1 suíte), lavabo, sala 2 ambs., 
área gourmet integ. à pisc., rede p/ aquec., 
porcelanato, 3 vagas. Márcia, (11) 9964-6353. 

Sobrados
• Vd., na Vila Maria, capital, próx. a comércio, 
c/ 2 res. independentes. Embaixo, 2 dorms. 
(1 suíte), 1 vaga. Em cima, 2 dorms., terraço. 

Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os produtos / serviços anunciados neste jornal 

são de responsabilidade do anunciante.

Doc. ok. R$ 630 mil. Sidney, (11) 99533-6427 / 
2905.0375 / sinop7@yahoo.com.br. 
• Vd., em Bertioga, a 50 m da praia, vista 
para o mar, ótimo ponto comercial. Eunêmia, 
(11) 99534-6433 (Vivo). 

Terreno
• Em São José do Barreiro, 736 m2, vista para 
Serra da Bocaina. Hiroco, (11) 99197-5355 / 
3726-4295 ou Júlio, (12) 99179-5651. 

Veículos
• Fiesta 1.0 flex, 2014/2015, 35 mil km, pla-
ca 5, preta, vidro, ar condi., travas elétricas, 
direção, som, airbag duplo, ABS, revisões no 
manual, único dono. R$ 26.700. Leila, (11) 
99934-3462 / 99653-4340.
• Fox Plus, 2006/2007, preto, banco de couro, 
único dono. Wilson, (11) 4485-1435 / 97103-2026. 
• Fox, 2013, DVD, módulo de som com caixa 
selada, cam. de ré, direção, alarme, vidro e 
trava. R$ 28 mil. Rogério, (11) 98764-4736.
• Jipe Gurgel, 1985, bege, teto rígido e solar, 
fibra, gas., catalisador, guincho-catraca, tração 
positiva, mec. e doc. ok, placa 8, manual. R$ 
12.600. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
• Clio Expression 1.0, 2012/2013, 41 mil km, 
básico, preto, 4 portas, CD player. R$ 20 mil. 
Juliana, (11) (11) 97051-7119.
• Nissan March, 2011/2012, 1.6 SV, flex, 
21.500 km, preto, 4 portas, revisões no ma-
nual, placa 8, único dono. R$ 27 mil. Camila, 
(11) 99616-1879. 

Diversos
• Máquina de lavar e secar, 8,5 kg, 220 volts, 
frontal, branca, cesto e porta em inox, c/ água 
quente, 6 programas de lavagem. R$ 1.800. 
Vani, (11) 98059-4994. 
• Toca CD automotivo Pioneer, mod. DEH-
-X1750UB, 1 mês de uso, MP3, entrada USB, 

compatível com smartphones. R$ 260. Sidney, 
(11) 99533-6427 / 2905-0375.
• Estola de pele, com passante. R$ 250. Cris-
tina, (11) 96426-7616 (Tim). 

Permutas
• Rogério C. A. Whitaker, TBN na ag. Capitão 
Casa, deseja permuta para agências em San-
to André, como Hortênsias, Vila Luzita, Gilda, 
Vila Pires. Contato: (11) 94284-3235. 
• Leonardo Cymberknop, ag. Planalto Paulista, 
SR Paulista, deseja permuta para agências da 
SR Baixada Santista, com função de caixa-ex. 
Contato: (13) 3471-2099 / (11) 96380-6262. 
• Fabrício Carlos Guimarães, ag. Pedroso de 
Moraes, deseja permuta para SR Santana. 
Contato: (13) 99684-6903 / (11) 2191-2760. 

Apartamento na Riviera 
de São Lourenço

Alugo, para temporada ou fins de semana, 
na Riviera de São Lourenço, módulo 3,  
frente p/ o mar, mobiliado, 1 dorm., sala 2 
ambs., á. s., piscina, salão de jogos, 1 vaga. 
Acomoda 5 pessoas. Zita, (11) 97225-5715 
/ 5012-0974. Solicite fotos pelo WhatsApp 
ou por e-mail zitacatharina@gmail.com. 

Apartamento no Guarujá 
Alugo, para temporada ou fins de semana, 
na Praia da Enseada, mobiliado, 2 dorms. (1 
suíte), sala 2 ambs., á. s., varanda, 1 vaga. 
Acomoda 6 pessoas. Zita, (11) 97225-5715 
/ 5012-0974. Solicite fotos pelo WhatsApp 
ou por e-mail zitacatharina@gmail.com. 

Convênios

Ribeirão Preto

Cultura Inglesa - cursos de in-
glês - Rua Visconde de Inhaúma, 
1.022, Centro, (16) 3610-6616 - 
www.culturainglesaribeirao.com.
br. Descontos: 20% nos cursos, 
exceto semi-intensivo, intensivo e 
Say It!, International, Vestibular e 
Aulas Vip.

Pacer Academia - musculação, 
área cardiovascular, Spinning, 
ginástica funcional, alongamento, 
abdominal, Mat Pilates, corrida 
de rua, Body Pump - Rua Leão 
XIII, 450, Ribeirânia, (16) 3325-
7900 ou (16) 3325-7909. Promo-
ção: em junho e julho, para novas 
matrículas, os associados ganham 
uma semana grátis e, também, 
20% de desconto em qualquer 
plano.

Stream Palace Hotel - preser-
va a arquitetura e as instala-
ções impecáveis de um hotel 
de luxo. São 116 apartamentos, 
com ar-condicionado, frigobar, 
TV a cabo, janelas antirruídos, 
WiFi - Rua General Osório, 850, 
Centro, (16) 3977-3939 - www.
streamhoteis.com.br. Descontos: 
tarifas especiais para associados 
da APCEF que ultrapassam 60% 
de desconto.

Informações, (11) 3017-8301, 
convenios@apcefsp.org.br ou  

www.apcefsp.org.br/portaldevantagens.
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