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O jornal do empregado da Caixa

A luta dos empregados da Cai-
xa contra a retirada de direitos e 
o desmonte do banco segue firme. 
Na quarta-feira, 3 de agosto, um 
novo Dia Nacional de Luta irá 
unir os trabalhadores de todo o 
país.

Nos últimos meses, a direção 
do banco tem atacado direitos 
com extinção da função de cai-
xas, retirada do pagamento do 
adicional de insalubridade dos 
avaliadores de penhor, ameaças a 
tesoureiros e técnicos bancários, 
fechamento de agências, não con-
tratação, etc.

Por conta disso, nas unidades 
Brasil afora o clima é de apreen-
são. Na terça-feira, 12, aconteceu 
o primeiro Dia de Luta contra a 
retirada de direitos dos trabalha-
dores do mês de julho. Na mesma 

data, a direção da Caixa recuou 
e informou que o pagamento do 
adicional de insalubridade dos 
avaliadores de penhor seria man-
tido em julho.

No dia 18, também graças à 
pressão dos trabalhadores, a Caixa 

prorrogou por 90 dias o pagamen-
to do adicional. "Só com a união 
da categoria e mobilização é que 
vamos conseguir que a Caixa re-
cue em seus ataques", lembrou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Em seguida, no último dia 20, 
outro Dia Nacional de Luta ocor-
reu para reafirmar a indignação 
dos empregados.

Cartazes e carta aberta
A APCEF/SP está encami-

nhando, junto com esta edição do 
jornal, cartaz para ser utilizado no 
dia 3. 

A carta aberta está disponível 
para download em nosso site (ar-
quivos em PDF): www.apcefsp.
org.br.

"Sugerimos que sejam posta-
das fotos nas redes sociais com 
o cartaz e a #nenhumdireitoame-
nos. Mais uma forma de mostrar 
à Caixa nossa indignação com os 
ataques aos direitos dos traba-
lhadores do banco", explicou o 
diretor-presidente da APCEF/SP.

3 de agosto é Dia Nacional de Luta

SÓ A MOBILIZAÇÃO  
GARANTE NOSSOS DIREITOS

A 18ª Conferência Nacional 
dos Bancários acontece em São 
Paulo, de 29 a 31 de julho, depois 
do fechamento desta edição. Neste 
encontro - que conta com a parti-
cipação de trabalhadores de bancos 
públicos e privados - é construída e 
aprovada a pauta unificada com as 
reinvindicações da Campanha Na-
cional 2016, que será entregue aos 
bancos em 9 de agosto. 

Acompanhe em nosso site 
(www.apcefsp.org.br) e no Face-
book (www.facebook.com/apcefsp) 
todo o andamento da campanha 
deste ano.

Bancários definem pauta 
de reivindicações da 
categoria em Conferência

A regularização imediata de 
reembolsos dos procedimentos 
médicos, odontológicos e fisiotera-
pêuticos realizados pelos usuários 
do Saúde Caixa é urgente.

O descaso da Caixa chega a 
ser repugnante. Os participantes do 
plano de saúde estão aguardando 
há mais de dois meses para receber 
os valores pagos.

Desesperados, muitos empre-
gados fizeram as solicitações via 
ouvidoria do banco. As respostas, 
em sua maioria, são inconclusivas 
ou que os procedimentos estão 
sendo analisados.

APCEF/SP exige regularização de 
reembolsos no Saúde Caixa

A APCEF/SP já enviou dois 
ofícios à GN Plano de Saúde e 
Previdência Complementar exigin-
do a regularização dos reembolsos, 
mas a empresa ignorou as solicita-
ções e não respondeu à entidade.

Mais uma vez, a entidade rei-
terou ofício, no dia 27. “A Caixa é 
omissa e os empregados estão pa-
gando muito caro por essa postura 
intransigente e desumana”, reforça 
a diretora da APCEF/SP Ivanilde 
de Miranda, conselheira eleita pe-
los usuários no Saúde Caixa.

Denúncias, (11) 3017-8300 ou 
faleconosco@apcefsp.org.br.
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Expediente

Concurso Dia dos Pais: agora é 
hora de curtir e compartilhar 

• 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

Colônias

A foto do associado mais compartilhada ganha uma chopeira e a mais curtida, um grill

Foram mais de 80 fotos envia-
das para o Concurso da APCEF/
SP para o Dia dos Pais. Agora, é 
hora de curtir, compartilhar e tor-
cer. Todas as fotos lembram be-
líssimos momentos entre os pais 
e filhos associados.

O associado que tiver a foto 
mais compartilhada, em modo pú-
blico, até 15 agosto, ganha uma 
Chopeira Beertender Krups Hei-
neken. A mais curtida, no mesmo 
período, um Grill Philips Walita 
Avance. Então, se você enviou 
sua foto para o Concurso, in-
centive seus amigos a curtirem 
e compartilharem as publicações. 
Acesse o álbum de fotos do Con-
curso em nossa fan page no www.
facebook.com/apcefsp para ver as 
fotos participantes. Os ganhadores 
serão conhecidos no dia 16.

Dúvidas, ligue (11) 3017-8304 
ou envie e-mail para promocoes@
apcefsp.org.br.

Reservas para Natal serão 
abertas dia 18

Quer saborear um delicioso 
fondue, em um local agradável e 
tranquilo? Então ligue e faça já 
sua reserva para o fim de semana 
de 27 e 28 de agosto, na Colônia 
de Campos do Jordão.

Ao som de boa música e de-
liciosos vinhos serão servidos 
fondues de chocolate com frutas 
e queijos com pães.

Noite do Fondue em 
Campos será dia 27

Pai não paga nas Colônias da APCEF/SP
Comemore o Dia dos Pais nas 

Colônias da APCEF/SP. 
De 8 a 14 de agosto, segunda-

-feira a domingo, pai associado 
(titular) acompanhado do filho 
ou filha não paga as diárias nas 

Fique atento: em agosto serão 
abertas as reservas para Natal e 
Réveillon nas Colônias.

No dia 18, quinta-feira, a par-
tir das 7 horas, ligue no espaço de 
sua preferência e faça sua reserva 
para o Natal (de 23 a 25 de de-
zembro).

Para o Réveillon (de 30 de de-
zembro a 1º de janeiro), as reser-
vas serão abertas no dia 25. Colônias de Avaré, Campos do 

Jordão e Ubatuba.
Faça uma surpresa para quem 

você ama. 
Ligue no espaço de sua prefe-

rência e faça sua reserva!

Envie desenho do seu filho sobre o 
tema Diversidade e concorra a prêmios

Dia das Crianças Aposentados

APCEF leva associados 
a Cunha, São Bento do 
Sapucaí e Campos

Que tal aproveitar o inverno 
em um passeio pelas cidades de 
Cunha, São Bento de Sapucaí e 
Campos do Jordão? A região ofe-
rece belas paisagens e um clima 
aconchegante para quem quer 
aproveitar o friozinho. 

A nova excursão para os asso-
ciados da APCEF/SP irá percorrer 
as três cidades, de 15 a 18 de se-
tembro. Irá sair do Terminal Barra 
Funda em direção a Cunha. De-
pois do passeio pela cidade será a 
vez de hospedar-se na Colônia de 
Campos do Jordão. No segundo 
dia, a visita será em São Bento 
de Sapucaí. Para finalizar, mais 
atrações de Campos do Jordão 
estão na rota.

Informações, (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br. Ins-
crições até 9 de setembro.

Natal em Campos do Jordão

Aproveite o desconto de 40% 
do mês de agosto e curta uma pro-
gramação especial, com tributo ao 
rock´n´roll na Colônia de Avaré.

A festa está marcada para 27 
de agosto, sábado.

Ligue e faça sua reserva!

Em agosto tem tributo 
ao rock´n´roll em Avaré

“Respeitar o próximo é res-
peitar a si mesmo”, este é mote 
do 14º Concurso de Desenho da 
APCEF/SP que tem como tema o 
respeito à diversidade.

O concurso é sucesso entre os 
filhos dos associados e, este ano, 
aborda um dos assuntos mais im-
portantes da atualidade. A ideia é 
promover e conscientizar crianças 
e adultos da necessidade de res-
peitarmos as diferenças em um 
mundo tão diverso e mostrar que 
essa é a principal maneira de fo-
mentar a paz.

Podem participar 
meninos e meninas 
com até 12 anos e 
11 meses. Os traba-
lhos devem ser ela-
borados com lápis de 
cor, lápis de cera ou 
caneta hidrográfica, 
em papel branco. 

Os desenhos de-
vem ser encaminha-
dos por malote, com 
a ficha de inscrição 
disponível no www.
apcefsp.org.br, para 

o Departamento de Eventos da 
APCEF/SP até 19 de setembro. 
Cada participante pode inscrever 
até dois desenhos.

Os participantes serão divi-
didos em três categorias: jardim 
(de 3 a 5 anos); infantil (de 6 a 9 
anos) e júnior (de 10 a 12 anos). 
Serão premiados os três primeiros 
colocados de cada categoria.

Incentive seu filho a participar, 
aproveite esta oportunidade para 
conversar sobre o tema!

Informações, (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.
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Talentos Fenae/APCEF 
é tema do Nosso Valor 
Cultural

CEE/Caixa reivindica revogação da 
nova versão do RH 184

Congresso Técnico reúne 
delegação na capital

O Congresso 
Técnico de atle-
tas selecionados 
para os Jogos 
Nacionais da 

Fenae 2016 - de 20 a 27 de agos-
to, em Blumenau, Santa Catarina 
-, acontecerá em 13 de agosto, 
no clube da capital, a partir das 
9 horas.

Na programação há café da 
manhã, recreação para crianças, 
palestra motivacional, entrega de 
uniforme, feijoada com roda de 
samba e muito mais.

Informações, (11) 5613-5600 
ou esportes@apcefsp.org.br.

Jogos nacionais

Associados de São Paulo enviaram 21% 
das obras da primeira etapa do Talentos

Fenae

Das mais de 1.800 obras en-
viadas para concorrer na catego-
ria Imagem do Talentos Fenae/
APCEF, 21% foram enviadas por 
empregados do estado de São 
Paulo. O prazo para envio de fo-
tos e vídeos terminou em 17 de 
julho e, agora, as obras estão sen-
do analisadas pelo júri regional.

De iniciativa da Fenae e das 
APCEFs de todo o país, o projeto 
tem quatro modalidades: imagem 
(fotos e vídeos), artes visuais (de-
senho e pintura), literatura (con-
tos/crônica e poesia) e musical 
(composição e interpretação).

As próximas fases serão mu-
sical, com inscrições entre 1 e 15 
de agosto, e artes visuais, de 15 
de agosto a 5 de setembro.

Concurso musical - prepare 
uma música ou interpretação e 

Dia 6 tem encontro dos 
Contatos no clube

APCEF mais perto

Atenção Contatos da APCEF: 
no dia 6 de agosto, sábado, tem 
Encontro Estadual no clube da 
capital, a partir das 9h30, com 
almoço de confraternização. Toda 
a família pode participar!

Se ainda não é Contato em 
sua unidade, inscreva-se! Acesse 
www.apcefsp.org.br, envie e-mail 
para sindical@apcefsp.org.br ou 
ligue (11) 3017-8315.

A edição do Nosso Valor Cul-
tural que entrou no ar este mês 
tem como tema o Talentos Fenae/
APCEF, projeto que envolve asso-
ciados de todo o país. 

Para participar é simples: 
acesse www.nossovalor.fenae.org.
br, assista ao minifilme e responda 
às perguntas. O prazo para con-
correr aos prêmios (5 iPhones 6S 
e 5 Smart TVs de 55 polegadas) 
termina em 28 de agosto.

A edição anterior, encerrada 
em maio, teve como sorteada uma 
aposentada de São José dos Cam-
pos (interior do nosso estado), Li-
gia Maria dos Santos. 

Normativo institui caixa "por minuto" e facilita dispensa de função sem motivo ou apuração

A Comissão Executiva dos 
Empregados da Caixa (CEE/Cai-
xa) reivindicou, no dia 22, ime-
diata revogação da versão mais 
recente do RH 184, em vigor 
desde 1º de julho, que trata do 
exercício de função gratificada e 
cargo em comissão. 

No ofício enviado à área de 
pessoal do banco, a CEE/Caixa 
aponta itens graves que afetam as 
condições de trabalho e os direitos 
dos trabalhadores do banco.

Um dos pontos contestados é a 
designação “por minuto” de caixa. 
A medida afronta a Constituição, 
pois pode gerar redução de salá-
rio. Além disso, houve a exclusão 
da quebra de caixa. "É importante 
lembrar que a função de caixa é 
da estrutura permanente da em-
presa e, por isso, não pode es-
tar direcionada para designações 
eventuais”, explicou o membro da 
CEE/Caixa, Genésio Cardoso.

A exclusão da exigência de 
Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
para mudança de função é outro 
item rechaçado. Mais uma afron-
ta, agora à Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), que prevê a 

necessidade de PCMSO quando 
da mudança de função.

Mas, um dos pontos mais preo-
cupantes da nova versão do nor-
mativo é o que estabelece hipó-
tese para a dispensa motivada da 
função, que não está condicionada 
sequer à apuração dos fatos. “Bas-
ta ao gestor preencher um termo", 
criticou a coordenadora da CEE/
Caixa, Fabiana Matheus.  "Esse 
normativo parece ter sido inspi-
rado no RH 008”, finalizou.

O RH 008 foi criado no gover-

faça o cadastro da sua obra no site 
www.fenae.org.br/talentos. Você 
pode ganhar até 300 mil pontos 
do Mundo Caixa. 

No site você também pode 
conferir o regulamento, todas as 
obras já enviadas e as premiações 
de cada etapa. 

Foto participante do Talentos Fenae/APCEF 
enviada por Ana Carina Correa Gomes, da 

agência Além Ponte, Sorocaba

Caixas e tesoureiros marcam nova 
reunião para o dia 20

No sábado, 23 de julho, cai-
xas e tesoureiros da capital e do 
interior reuniram-se na sede do 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região para dis-
cutir os problemas enfrentados.

Os caixas relataram a ameaça 
de extinção da função. Os te-
soureiros, já sobrecarregados, 
contestaram o acúmulo de atri-
buições. Não há nomeação de no-
vos empregados para as funções, 
além da crescente pressão para 

a venda de produtos com a co-
brança individual por resultados. 
No caso dos caixas, a cobrança é 
pela venda de 11 produtos men-
salmente. 

Foi defendida a intensifica-
ção da participação de caixas e 
tesoureiros no combate à retirada 
de direitos e desmonte no banco, 
assim como a realização de uma 
nova reunião no dia 20 de agosto.

Acompanhe nossas publica-
ções e participe da mobilização!

no Fernando Hernique Cardoso e 
permitia a demissão sem justa 
causa. Foi revogado, a pedido dos 
bancários, em abril de 2003.

Clube

O campo de futebol do clube  
em Interlagos está fechado para 
manutenção e tratamento.

A reabertura está prevista para 
25 de agosto e, até lá, os treinos 
de campo que acontecem aos do-
mingos serão realizados no cam-
pinho de society.

Informações, (11) 5613-5600 
ou cecom@apcefsp.org.br.

Campo reabre dia 25



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos 
• Vd. ou alugo, em Sorocaba, Rua Zeferino 
Santana (Santa Teresinha), novo, 2 dorms., 2 
wc, sacada, andar alto, ensol., pisc., acad., 2 
vagas. R$ 350 mil (aluguel, R$ 900). Cond. 
R$ 540. Aceita financ. e troca. Fernando, (11) 
98022-6263 / fernando1857@gmail.com. 
• Vd., na capital, Alto da Mooca, Rua Sapucaia, 
954, apto 72, 59 m2, 2 dorms., 1 vaga. R$ 
380 mil. Rosely, (11) 2093-4245 / 99689-5162. 
• Vd, Santana, capital, 2 dorms., reformado, quita-
do, 1 vaga. R$ 316 mil. Márcio, (11) 98066-5340. 
• Vd., em Santo André, próx. Parque Central, 
49 m2, último andar, 2 dorms., sala de jantar 
e estar, sacada, planejado, lazer completo, 1 
vaga coberta. R$ 280 mil (cond. R$ 350). Tha-
ciane, (11) 4426-3291 / 96713-4405. 
• Vd., Av. do Café, capital, próx. metrô Concei-
ção, 2 dorms., 1 vaga. Ney ou Ana Maria, (35) 
3715-5145 / (11) 95198-7223 (Tim). 
• Alugo, Vila Andrade, Morumbi, Rua Cascado, 
63, 1 dorm c/ closet (opção de 2 dorms.). Cida, 
(11) 5562-5699 / 98022-0159. 
• Vd., na República, Rua do Arouche, 49, em 
frente ao metrô, capital, 2 dorms., 60 m2, 
sala ampla, terraço. R$ 360 mil. Maurir, (11) 
99408-7048 (Tim). 
• Vd., no Morumbi, capital, próx. Av. Giovanni 
Gronchi, São Paulo Futebol Clube, 57 m2, 3 
dorms., 1 vaga. R$ 260 mil. Estuda proposta. 
Celso, (11) 97196-6677 / 3819-8300. 
• Vd., Alto do Ipiranga, capital, R. Vergueiro, 
próx. ao metrô, 1 torre, 67 m2, 2 dorms. (1 suí-
te), sala 2 ambs., varanda, pisc., sauna, acad., 
playground, salão de jogos e festas, churrasq., 
forno de pizza, 1 vaga. R$ 530 mil. Michele, 
(11) 99606-4882 / michellecarv@hotmail.com. 
• Vd., em Araras, centro, 83 m2, 2 dorms., 
armários, sala 2 ambs., 2 wc, 1 vaga, R$ 350 
mil. Maria de Lourdes, (19) 3542-7861.
• Vd., no Paraíso, capital, R. Maestro Cardim, 
novo, 59 m2, 2 dorms. (1 suíte), 6º andar, lazer, 
lounge, fitness, salão de festas e jogos, churrasq., 
piscina. R$ 550 mil. Maurir, (11) 99408-7048 / 
99233-2746 / maurirodarte@hotmail.com. 
• Alugo, na Mooca, capital, Av. Paes de Barros, 
próx. ao metrô, 80 m2, 2 dorms., 1 vaga. Carlos, 
(11) 98508-6572 / c.a.p.tavares@terra.com.br.
• 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. à estação 
Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 2 wc., dep. de 
emp., 2 vagas. Suely, (11) 99989-4513. 
• Vd., na Praia da Enseada, Guarujá, próx. 
Unaerp e praia, 74 m2, 2 dorms. (1 suíte), sala 
2 ambs., á. s., garagem, piscinas, salão festas 
e jogos, churrasq.. Aceita financ., FGTS, carro, 
permuta. R$ 280 mil. Walter, (13) 3321-9146 / 
(13) 98202-3805 / (13) 97420-0094 (após 12h). 

Quitinete
• Vd., na República, capital, Av. Ipiranga, 200 
m do metrô, 40 m2, reformado. R$ 265 mil 
(cond. R$ 280). Sandra / Rafael, (11) 95449-
5697 / 96808-1011. 

Casas
•Vd., em Bertioga, 300 m da praia, 315 m2, 3 
dorms., varanda, quintal c/ pé de amora, ba-
naneira, ducha. Aceita troca por apto na Praia 
Grande. R$ 240 mil, aceita oferta. Doralice, 
(11) 99607-9370 (Vivo) / 2041-0879.
• Alugo, em Indaiatuba, Vila Todos os Santos, 
próx. ao Parque Ecológico, 1 dorm., á. s., ga-
ragem, fundos, indep. Eliete, (19) 3243-3579 
/ 3579-5329.
• Vd., em Bragança Paulista, a 4 km do sho-
pping, lot. fechado, plana, 305 m, 200 m2 de á. 
c., 2 dorms. estilo americano (1 suíte), lavabo, 
sala 2 ambs., área gourmet, rede p/ aquec., 
porcelanato, 3 vagas. Márcia, (11) 9964-6353. 
• Vd., no Ipiranga, capital, próx. ao metrô, 10 
x 25 m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidro e 2 chuv.), 
sala 2 ambs., 2 wc, edícula, quintal c/ árvores, 
4 caixas d´água, 3 vagas (1 coberta). R$ 750 
mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 

Terrenos
•  Em Paranapanema, Cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, c/ clube, 
rest., pisc., quadras, segurança, portarias. 
Doc. em ordem. R$ 21 mil, estuda proposta. 
Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525. 
• Em Avaré/Arandu, Riv. de Sta. Cristina I, cond. 
fechado, 450 m2, próx. ao Rio Paranapanema e 
Jurumirim, portaria, clubes, IPTU pago. R$ 20 
mil. Estuda proposta. Carlos, (11) 99547-5674. 

Veículos
• Fox Plus, 2006/2007, preto, bancos de 
couro, único dono. Wilson, (11) 4485-1435 / 
97103-2026. 
• Nissan March, 2011/2012, 1.6 SV, flex, 

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante

21.500 km, preto, 4 portas, revisões no ma-
nual, placa 8, único dono. R$ 27 mil. Camila, 
(11) 99616-1879. 
• Ford Ka, 2003, 50 mil km, placa 7, branco, 
rádio/CD, revisões em dia. R$ 12 mil. Carlos, 
(11) 98508-6572 (Tim) / 2628-4691 (à noite) / 
c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Mitsubishi ASX AWD, 2013, 83 mil km, metá-
lico, top de linha, amortecedores e bateria no-
vos, completo. Estuda contraoferta. R$ 69.900. 
Eliete, (19) 3243-3579 / 3579-5329.
• Corsa Sedan Super, 1998/1999, prata, 1.0, 
4 portas, gasolina, travas elétricas, IPVA e 
licenciamento 2016 pagos. R$ 7 mil. Estuda 
proposta. Carlos, (11) 99547-5674.
• Space Fox, 2008/2009, 1.6, 95 mil km, qua-
tro portas, completo, ar, vidro, direção, único 
dono. R$ 24.500. Paulo, (11) 96194-8860. 

Diversos
• Estola de pele, R$ 250. Cristina, (11) 96426-
7616 (Tim). 

Permutas
• Leonardo Cymberknop, ag. Planaldo Paulis-
ta, SR Paulista, deseja permuta para SR Baixa-
da Santista, com função de caixa ex. Contato: 
(13) 3471-2099 / (11) 96380-6262. 

Edson Transportes
Transportes em geral, mudanças residen-
ciais e comerciais. Tel. (11) 99585-4003 Vivo 
/ (11) 94752-5007 Nextel e WhatsApp ID: 
122*88659 / expresso77@hotmail.com / 
www.edsontransporte.com.

Quitinete Vila Buarque
Vd., Rua Aurora, capital, 867, sexto andar. 
R$ 210 mil. Maurir, (11) 99408-7048 / mau-
rirodarte@hotmail.com. 

Apartamento Bela  Vista
Vd., na Bela Vista, capital, Brigadeiro Luís 
Antônio, 140 m2, 469, apto 24, 3 dorms., 
garagem. R$ 565 mil. Maurir, (11) 99408-
7048 (Tim).

Imagens

Corrida do Pessoal da Caixa no clube

Festa julina em Avaré


