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O jornal do empregado da Caixa

As reivindicações da Campa-
nha Nacional da categoria bancá-
ria foram aprovadas durante a 18ª 
Conferência Nacional ocorrida em 
29, 30 e 31 de julho. Nela foi de-
finida a luta pelo reajuste salarial 
de 14,78% com aumento real de 
5% mais inflação projetada em 
9,31%.

A PLR a ser cobrada dos 
bancos será de três salários mais 
R$ 8.317,90 de parcela fixa adi-
cional e 14º salário. O valor do 
vale-alimentação e da 13ª cesta 
reivindicado é de R$ 880 e o vale-
-refeição, R$ 40 ao dia. O auxílio-
-creche/babá definido é R$ 880.

Prioridades - Também foram 
destacadas prioridades da cam-
panha deste ano como o auxílio-
-educação com pagamento para 
graduação e pós-graduação.

Fim das demissões, mais con-
tratações e combate à terceiriza-
ção sem limites prevista no PLC 
30/2015 a ser votado no Senado 
fazem parte da pauta de reivindi-
cações da categoria. 

O fim das metas abusivas e do 
assédio moral, combate ao assédio 
sexual, melhoria nos programas 

de retorno ao trabalho, eleição 
de Cipa em todos os locais, entre 
outros itens, também são preocu-
pações da categoria.

Veja no quadro ao lado o re-
sumo das reivindicações da cate-
goria este ano. Acompanhe todo o 
andamento da Campanha Nacio-
nal no site www.apcefsp.org.br.

Pauta geral - Além das rei-
vindicações específicas da catego-
ria, pautas gerais dos trabalhado-
res foram incluídas na campanha. 
As bandeiras que serão levantadas 
são: defesa dos direitos trabalhis-
tas, defesa das empresas públicas, 
como Banco do Brasil, Caixa, 
BNB e outras, contra a reforma 
da Previdência (que impõe idade 
mínima para aposentadoria) e ma-
nutenção do SUS (Sistema Único 
de Saúde).

No último dia 3, empregados 
de todo o país participaram de ma-
nifestações contra a retirada de di-
reitos dos trabalhadores da Caixa.

Nos últimos meses, a direção 
do banco tem atacado direitos 
com extinção da função de caixas, 
ameaça de 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. Em 12 de julho aconteceu o 

Empregados da Caixa exigem fim de ataque aos 
direitos em Dia Nacional de Luta

primeiro Dia de Luta contra a reti-
rada de direitos dos trabalhadores. 
Na mesma data, a direção da Caixa 
recuou e informou que o pagamen-
to do adicional de insalubridade 
dos avaliadores de penhor 
seria mantido em julho.

No dia 18, também 
graças à pressão dos tra-
balhadores, a Caixa pror-
rogou por 90 dias o paga-
mento do adicional. Em 
seguida, no último dia 20, 
outro Dia de Luta ocorreu 
para reafirmar a indigna-
ção dos empregados.

BANCÁRIOS REIVINDICAM
• Reajuste salarial de 14,78% 

(aumento real de 5% mais inflação 
projetada em 9,31%)

• PLR de 3 salários mais R$ 8.317,90
• Piso de R$ 3.940,24 (salário mínimo 

do Dieese)
• Vale-refeição de R$ 40 por dia
• Vale-alimentação de R$ 880
• 13ª cesta-alimentação de R$ 880
• Auxílio-creche/babá de R$ 880
• 14º salário
• Auxílio-educação
 Pagamento para graduação e  

pós-graduação.
• Emprego
 Fim das demissões, mais 

contratações, combate à terceirização 
sem limites prevista no PLC 30/2015, 
a ser votado no Senado. Além da 
ratificação da Convenção 158 da 
OIT, que coíbe dispensas imotivadas.

• Ascensão profissional
 Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários (PCCS) com igualdade de 
oportunidades para todos: mulheres, 
negros, gays, lésbicas, transexuais e 
pessoas com deficiência (PCDs).

• Saúde e melhores condições de 
trabalho 

 Fim das metas abusivas e do 
assédio moral, combate ao assédio 
sexual, melhoria nos programas de 
retorno ao trabalho, eleição de Cipa 
em todos os locais.

• Segurança
 Prevenção contra assaltos e 

sequestros, aumento no número de 
vigilantes nas agências e ampliação 
dos dispositivos de segurança.

PAUTA GERAL DOS 
TRABALHADORES

• Defesa dos direitos trabalhistas
• Defesa das empresas públicas, como 

Banco do Brasil, Caixa e outras
• Contra a reforma da Previdência que 
 impõe idade mínima para aposentadoria
• Manutenção do SUS (Sistema Único 

de Saúde).

Bancários definem  
pauta de reivindicações

Acesse nossa página no Face-
book (/apcefsp) e confira fotos das 
manifestações na capital e no in-
terior. Fique atento e participe das 
mobilizações!
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Expediente

Visite Cunha, São Bento do Sapucaí
e Campos do Jordão em excursão

• 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

Viagem acontece entre 15 e 18 de setembro, quinta-feira a domingo. Inscreva-se!

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 da APCEF/
SP irá percorrer as três cidades em 
uma viagem de quatro dias, de 15 
a 18 de setembro, quinta-feira a 
domingo. As inscrições terminam 
em 9 de setembro.

Os três municípios são estân-
cias climáticas. Como o inverno na 
região costuma ser mais rigoroso 
do que em outros locais do esta-
do, como a capital, construções no 
estilo europeu são comuns, o que 
traz charme e influencia o cardá-
pio dos restaurantes. Sem contar 
a vista exuberante proporcionada 
pela natureza.

A excursão irá sair do Ter-

Anote na sua agenda: 
dia 18 serão abertas as 
reservas para o Natal

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.

Dia 27 tem Noite do 
Fondue em Campos

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.

Estão abertas as inscrições para o 
Concurso de Música

Talentos Fenae/APCEFs Dia dos Pais

Hora de compartilhar 
e curtir os momentos 
especiais dos associados

Foram dezenas de momentos 
entre pai e filho compartilhados 
com a APCEF/SP no Concurso 
do Dia dos Pais. Agora, é hora de 
curtir, compartilhar e torcer.

O associado que tiver a foto 
mais compartilhada*, até 15 agos-
to, ganha uma Chopeira Beerten-
der Krups Heineken. A mais cur-
tida, no mesmo período, um Grill 
Philips Walita Avance.

Então, se você enviou sua foto 
para o Concurso, incentive seus 
amigos a curtirem e comparti-
lharem as publicações no álbum 
de fotos do Concurso em nossa 
fan page no www.facebook.com/
apcefsp. Os ganhadores serão co-
nhecidos no dia 16.

Dúvidas, (11) 3017-8304 ou 
promocoes@apcefsp.org.br.

* Importante: tendo em vista 
uma omissão no item 5.1 do re-
gulamento do Concurso, que trata 
do número de perfis válidos para 
contagem de compartilhamentos, 
a Diretoria da APCEF/SP, com 
base no artigo 3.5, esclarece que 
é válido apenas um compartilha-
mento a partir de cada perfil.

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.

É só ligar e fazer sua reserva!

Quer curtir rock´n´roll 
em Avaré? Ligue já e 
garanta sua vaga

Se o seu talento é com notas, 
arranjos e voz, chegou a hora de 
compartilhá-lo. Estão abertas as 
inscrições para o Concurso de 
Música do Talentos Fenae/AP-
CEF. O prazo para envio da com-
posição ou interpretação começou 
no dia 1º de agosto e segue até 5 
de setembro. Acesse www.fenae.
org.br/talentos e siga as instruções 
para mandar sua obra.

Como funciona - na categoria 
Composição, é possível participar 
com qualquer música autoral. 
A música pode ter letra ou ser 
apenas instrumental. Já na Inter-
pretação, é só enviar uma canção 
interpretada pelo candidato. Em 
ambos os casos, o estilo é livre.

Todas as obras recebidas pas-
sarão pela curadoria. Em seguida, 
caberá a cada Apcef escolher uma 

composição e uma interpretação 
para disputarem a etapa regio-
nal. As três melhores de cada 
categoria serão premiadas e as 
duas campeãs vão disputar a 
etapa nacional.

Talentos Fenae/APCEF - 
de iniciativa da Fenae e das AP-
CEFs, o projeto será realizado 
em oito modalidades: Imagem 
(Fotografia e Vídeo), Artes Vi-
suais (Desenho e Pintura), Li-
teratura (Contos/Crônica e Po-
esia) e Música (Composição e 
Interpretação). 

No site (www.fenae.org.br/
talentos) é possível conferir os 
períodos de inscrição e as regras 
de cada uma.

minal Barra Funda, na capital, 
em direção a Cunha. Depois do 
passeio pela cidade será a vez da 
Colônia da APCEF/SP que fica 
em Campos do Jordão, onde os 
excursionistas ficarão hospedados. 
No segundo dia será a vez de vi-

Visita ao Museu Amantikir, em Campos do Jordão, na excursão do ano passado

sitar São Bento de Sapucaí. Para 
finalizar, mais atrações de Cam-
pos do Jordão estão na rota dos 
participantes.

Para mais informações, entre 
em contato pelo (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.

Mesa de frutas e sobremesas preparadas para 
o Natal em Avaré no ano passado
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Fale conosco

Caixa engana ao afirmar que 
reembolso está regularizado

Congresso Técnico reúne 
delegação no clube, dia 13

O Congresso Técnico de atle-
tas selecionados para os Jogos 
Nacionais da Fenae acontece em 
13 de agosto, sábado, no clube da 
capital, a partir das 9 horas.

Na programação há café da 
manhã, recreação, palestra mo-
tivacional, entrega de uniforme, 
feijoada com roda de samba.

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

Jogos Nacionais

Caixas e tesoureiros debatem 
problemas da função em 20 de agosto

Condições de trabalho

Caixas e tesoureiros reúnem-
-se no sábado, 20 de agosto, na 
capital, para debater as dificulda-
des enfrentadas pelos empregados 
que têm essas funções.

O primeiro encontro aconte-
ceu em 23 de julho, na sede do 
Sindicato dos Bancários. Os cai-
xas relataram a ameaça de extin-
ção da função. 

Os tesoureiros, já sobrecarre-
gados, contestaram o acúmulo de 

Usuários afirmam que ainda não receberam os valores devidos pelo banco

Após três ofícios da APCEF/
SP à direção da Caixa exigindo 
a regularização imediata de reem-
bolsos do Saúde Caixa aos usuá-
rios (226 em 8 de junho, 246 em 
11 de julho e 386 em 27 de julho), 
a empresa respondeu sem atender 
às demandas.

Em e-mail enviado na tarde de 
quinta-feira, 28 de julho à dire-
toria da APCEF/SP, a Caixa afir-
mou que os reembolsos no Saúde 
Caixa foram regularizados e as 
inconsistências resolvidas.

Em contrapartida, após o rece-
bimento do e-mail, a Associação 
entrou em contato com os usuá-
rios que formalizaram denúncias 
e nenhum deles havia recebido 
os valores correspondentes. Desta 
forma, confirma-se o descaso e o 
desrespeito da Caixa com os seus 
empregados.

Uma usuária, que está indig-
nada, conta que entrou em con-
tato com o Saúde Caixa e obteve 
como resposta, via e-mail, que o 
procedimento estava liberado, po-

rém, o reembolso poderia demorar 
até três meses.

“É inadmissível a postura da 
direção da Caixa diante de situa-
ções tão graves como são a saúde 
e o orçamento de seus emprega-
dos. Além de não cumprir com 
os prazos estabelecidos em nor-
mativo, a empresa enrola ao dizer 
que a situação está solucionada”, 
enfatiza a diretora da APCEF/SP 

e membro do Conselho de Usuá-
rios do Saúde Caixa, Ivanilde de 
Miranda.

A APCEF/SP continuará exi-
gindo que a situação seja real-
mente regularizada e que todos 
os usuários sejam respeitados pela 
empresa.

Denúncias, ligue (11) 3017-
8315 ou envie e-mail para sindi-
cal@apcefsp.org.br.

Aplicativo dos Jogos está
disponível para download

Foi lançado na terça-feira, 2, 
o aplicativo dos Jogos da Fenae, 
que reúne as principais informa-
ções sobre o evento que acontece 
em Blumenau, Santa Catarina, de 
20 a 27 de agosto. O download 
é gratuito e já pode ser feito nas 
lojas Apple Store e Play Store.

atribuições. Não há nomeação de 
novos empregados para as fun-
ções, além da crescente pressão 
para a venda de produtos com a 
cobrança individual por resulta-
dos. No caso dos caixas, a cobran-
ça é pela venda de 11 produtos 
mensalmente. 

Informações sobre o encontro 
e denúncias relacionadas a condi-
ções de trabalho, ligue (11) 3017-
8315 ou sindical@apcefsp.org.br.

Dependentes

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

Atenção associado que tem fi-
lhos com mais de 25 anos: quer 
que continuem a ser dependentes 
na APCEF/SP? 

Como dependente, podem 
continuar a frequentar o clube e 
as Colônias; a ter descontos em 
universidades e outras empresas; 
a participar dos eventos e concur-
sos, entre outras vantagens. 

Preencha o formulário dispo-
nível no site www.apcefsp.org.br 
e encaminhe para o Departamen-
to de Cadastro, por malote ou e-
-mail.

Informações, (11) 3017-8357 
ou cadastro@apcefsp.org.br.

Começam os preparativos 
para os Jogos dos 
Aposentados 2016

Esportes

A sexta edição dos Jogos dos 
Aposentados de São Paulo - or-
ganizados pela Apea em parceria 
com a APCEF - já está marcado.

Será nos dias 24 e 25 de se-
tembro, sábado e domingo, no 
clube da APCEF/SP, em Interla-
gos, capital. Participe, em breve 
as inscrições estarão disponíveis 
em nosso site.

Vôlei misto nos Jogos dos Aposentados 2015



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., Alto da Mooca, capital, Rua Sapucaia, 
954, apto 72, 59 m2,  2 dorms., 1 vaga. R$ 
380 mil. Rosely, (11) 2093-4245 / 99689-5162. 
• Vd., no Morumbi, capital, próx. Av. Giovanni 
Gronchi, São Paulo Futebol Clube, 57 m2, 3 
dorms., 1 wc., 1 vaga. R$ 260 mil. Celso, (11) 
97196-6677 / (11) 3819-8300. 
• 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., Praia da Enseada, Guarujá, próx. 
Unaerp, da praia, 74 m2, 2 dorms. (1 suíte), 
sala 2 ambs., coz. americana, á. s., garagem, 
piscinas, salão de festas e jogos, churrasq., 
espaço p/ sauna. Aceita financ./FGTS/carro. R$ 
280 mil. Estuda permuta p/ imóvel em SP ou 
Santos. Walter, (13) 3321-9146 / (13) 98202-
3805 / (13) 97420-0094 (após 12 horas). 
• Vd., na Saúde, capital, próx. Metrô Praça da 
Árvore, 49 m2, reformado, 2 dorms, armários,1 
vaga, piscina, salão de festas. R$ 390 mil. Taís 
(11 97447-9210.
• Vd., capital, próx. ao Shop. Butantã e linha 
amarela do metrô, R$ 360 mil, 3 dorms. (c/ 
armários), 2 wc., piso em madeira, piscina, 
quadra, playground, 1 vaga. Welma / Luís, (11) 
99374-6259 / 99494-4749. 
• Vd. ou alugo, na capital, Vila Formosa, próx. 
Av. Joao XXIII, 48 m², 2 dorms., 1 vaga, mó-
veis planejados, aquecedor a gás. cond. R$ 
300, venda R$ 260 mil, aluguel R$ 1.100. 
Wlamir, (11) 99297-0365/2539-1891.
•Vd, troca ou negocia por apto. na capital, 
Praia da Enseada/Guarujá, 2 dorms. (1 suíte), 
reformado, mobiliado, piscina, quadra, salão 
de festas, academia, serviço de praia e in-
ternet, R$ 290 mil, aceita financiamento. Zita 
(11) 97225-5715 / zitacatharina@gmail.com.
• Vd., na capital, Jd. Celeste, 53 m2, 2 dorms., 
salão de festas, quadra, playground, 1 vaga, 
R$219mil. Geny (11)96283-8141.
•Vd. ou alugo, Praia da Enseada/Guarujá, 3 
quadras da praia, 3 dorms., 2 wc, 1 vaga. R$ 

320 mil. José, (11) 99358-4180 /  3721-0565 
/ zebelo2007@hotmail.com.
• Vd., em São Bernardo, Rua André Coppini (B. 
Santa Teresinha), novo, 1 dorm., 1 wc, sacada, 
coz. americana, móveis planejados, 1 vaga. R$ 
225 mil. Cond. R$ 325. Marina (11) 99695-
7145 / oliveira.marina@uol.com.br.

Quitinete / flat
• Vd., República, na capital, Av. Ipiranga, 200 
m do metrô, 40 m2, reformado. R$ 265 mil 
(Cond. R$ 280). Sandra / Rafael, (11) 95449-
5697 / 96808-1011. 
•Vd., na capital, Alameda Campinas, próx. 
metrô Trianon Masp, 30 m2, mobiliado com 
cozinha equipada, 1 vaga, serviço de limpeza, 
TV a cabo, internet, manobrista. Vidimar (11) 
99449-6711 / vidimar.s@globo.com.

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.
• Vd., em Bragança Paulista, a 4 km do Sho-
pping, lot. fechado, plana, 305 m, 200 m2 de 
á. c., 2 dorms. (1 suíte), lavabo, sala 2 ambs., 
área gourmet integ. à pisc., rede p/ aquec., 
porcelanato, 3 vagas. Márcia, (11) 9964-6353. 
• Vd., Ipiranga, na capital, próx. ao metrô, 10 
x 25 m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidromassagem e 
2 chuv.), sala 2 ambs., 2 wc, edícula, quintal c/ 
árvores, 4 caixas d´água (1 p/ coleta da chu-
va), 3 vagas (1 coberta). R$ 750 mil. Cristina, 
(11) 96426-7616 (Tim). 
• 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.

Sobrado
• Vd., em Bertioga, 50 m da praia, vista para 
o mar, ótimo ponto comercial. Eunêmia, (11) 
99534-6433 (Vivo).
• Vd., em Itu., 4 dorms., sala dois ambs., de 
jantar e de TV, lavanderia, churrasqueira e 
spa, quintal, jardim, 4 vagas. 300 m² terre-
no,  222 m² de área útil. Rita ou Patrícia, (11) 
97425-5629 ou 99897-7176 (com.).

Terrenos
•  Em Paranapanema, Cond. Riviera de Santa 

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante

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 Paranavaí/PR, Jd. São Jorge, com possi-
bilidade de construção de 3 casas, 87 m2, R$ 
98 mil. Geny (11)96283-8141. 

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, 
21.500 km, preto, 4 portas, revisões no ma-
nual, placa 8, único dono. R$ 27 mil. Camila, 
(11) 99616-1879. 
• Jetta Variant, 2010, branco, completo, 86 mil 
km, 2.5, automático. Estuda troca por carro de 
menor valor, envia fotos. David (11) 96466-
7805 / 3368-6139. 

Diversos
• Casaquinho de pele, R$ 350. Cristina, (11) 
96426-7616 (Tim). 
• Xbox 360, 1 controle, jogo Gears of  War 3, 
R$ 600. Marina, (11) 99695-7145.
• Capacete feminino Norisk, tamanho 56. 
Mando fotos. R$ 300. Marina (11) 99695-7145.
• Nintendo Dsi Xl, 3 jogos originais, Rd e Ca-
se. Tania, (11) 99783-9818 / tania.volpato@
uol.com.br.

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 / 96380-6262.
• Daniel H. Tosetti, ag. Cubatão, SR Baixada 
Santista, deseja permuta ou triangulação para 
SR Penha na região do Alto Tietê em Poá, Su-
zano ou Mogi, com função de caixa. Contato: 
(13) 99185-7688.
• Michele Lucia dos Santos, ag. Metrô Ana 
Rosa, capital, deseja permuta ou triangu-
lação para Baixada Santista. Contato: (11) 
3503-1500.

Imagens

Encontro dos aposentados de agosto: 
APCEF nos Passos da Cultura, Projeto 5 
Sentidos e APCEF de Portas Abertas


