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O jornal do empregado da Caixa

A pauta específica de reivin-
dicações dos empregados da Cai-
xa para a Campanha Nacional 
Unificada foi entregue à direção 
do banco no dia 9. Pouco antes, 
a minuta da categoria bancária 
havia sido entregue à Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban).

A pauta de reivindicações es-
pecíficas dos empregados da Cai-
xa é resultado do esforço dos tra-
balhadores eleitos para participar 
do 32º Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa Econômi-
ca Federal (Conecef), que acon-
teceu de 17 a 19 de junho, em 
São Paulo.

O documento está dividido em 
grandes temas: saúde do trabalha-
dor e condições de trabalho, Ges-
tão de Desempenho de Pessoas 
(GDP) e Saúde Caixa compõem 
74 itens da pauta. Funcef, Prevhab 
e aposentados apresentam 49 itens 
de reivindicações. Infraestrutura 
das unidades, segurança bancária 
e terceirização somam 65 itens na 
pauta. Caixa 100% pública, con-
tratação, Sipon e jornada são 30 
itens. Carreira, isonomia e rees-
truturação somam 63 itens.

Nenhum direito a menos, con-
dições dignas de trabalho e defesa 
da Caixa 100% pública formam o 
tripé da Campanha na Caixa este 
ano.

Ataques aos direitos
Extinção da função de caixa, 

sobrecarga de trabalho dos te-
soureiros, tentativa de retirada de 
adicional por insalubridade dos 
avaliadores de penhor, desvio 
de função de técnicos bancários, 
além da restrição de incorporação 
de função pelos trabalhadores são 
exemplos recentes dos ataques aos 
empregados da Caixa promovidos 
pela direção do banco.

“A mobilização este ano ga-
nhará ainda mais força, afinal há 
grande insatisfação devido aos 
ataques aos direitos dos empre-
gados da Caixa”, disse o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra.

Lançamento da Campanha em 
São Paulo

Também no dia 9 aconteceu o 
lançamento da Campanha Nacio-
nal Unificada 2016 no centro da 

Bancários entregam pauta 
específica à direção da Caixa

Confirmada para a próxima 
quarta-feira, dia 17, a primeira ro-
dada de negociação da Campanha 
Nacional 2016 com a direção da 
Caixa. A reunião será em Brasília, 
a partir das 10 horas. 

Nos dias que se seguem, 18 
e 19, acontece a primeira rodada 
entre o Comando Nacional dos 
Bancários e a Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban) para tratar 
da pauta geral da categoria, que 
inclui reajuste salarial, PLR, va-
les, garantia de emprego (veja no 
quadro ao lado). 

A pauta geral de reivindica-

Confirmada primeira rodada de 
negociação com a Caixa

ções da categoria foi aprovada 
na 18º Conferência Nacional em 
julho, em São Paulo.

A Campanha Nacional deste 
ano tem como eixos o reajuste 
de 14,78%, a valorização do piso 
salarial, PLR de três salários mais 
R$ 8.317,90, combate às metas 
abusivas e ao assédio moral, fim 
da terceirização. 

Também fazem parte da pau-
ta de reivindicações a defesa do 
emprego, das empresas públicas e 
dos direitos da classe trabalhadora 
ameaçados pelo governo interno 
de Michel Temer.

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

• Pagamento para graduação e  
pós-graduação.

• Fim das demissões e mais 
contratações.

• Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
com igualdade de oportunidades para 
todos.

• Saúde e melhores condições de 
trabalho, com fim das metas abusivas 
e do assédio moral e sexual.

• Segurança bancária.

capital, que tem como tema: “Só 
a luta te garante”. Os empregados 
da Caixa e diretores da Associa-
ção participaram das atividades 
propostas.

“O tema da Campanha Nacio-
nal deste ano dialoga com o mo-

mento que estamos enfrentando 
no cenário político, econômico e 
social do país. A garantia dos di-
reitos conquistados será a princi-
pal luta na Campanha deste ano”, 
ressaltou o diretor-presidente da 
APCEF/SP.

Trabalhadores da Caixa, membros da Comissão Executiva dos Empregados,  
entregam pauta de reivindicações à direção do banco
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Expediente

Conheça a Colônia de Avaré e 
ainda ganhe 40% de desconto

• 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

Talentos Fenae/Apcefs

Para os amantes do rock´n´roll, dia 27 tem música ao vivo depois do delicioso jantar

Você já conhece a Colônia da 
APCEF/SP na Estância Turística 
de Avaré? É um recanto à beira 
da represa de Jurumirim. 

Além da hospitalidade, das 
acomodações aconchegantes, das 
deliciosas refeições e da cordia-
lidade, a Colônia oferece promo-
ções imperdíveis todos os meses. 
Em agosto, as diárias estão com 
40% de desconto. 

Bônus promocional
Além do desconto vigente em 

cada mês, os associados têm di-
reito ao bônus promocional, um 
valor baseado nas contribuições 
dos últimos 12 meses que pode 
ser abatido nas diárias.

Saiba o valor do seu bônus, 
ligue (11) 3017-8300 ou superv.
relacionamento@apcefsp.org.br.

Fim de semana especial com 
Tributo ao Rock

Aos amantes do rock, no úl-
timo sábado do mês, 27, após o 
jantar, terá apresentação de músi-
ca ao vivo.

Votação popular da 
categoria Foto & Filme 
termina dia 19

Você já deu uma força para 
quem está concorrendo ao Talen-
tos Fenae/Apcef, categoria Foto & 
Filme? Você pode usar a platafor-
ma Mundo Caixa para escolher a 
fotografia ou o vídeo de preferên-
cia. Amigos e familiares também 
poderão votar por meio do Fa-
cebook. Lembrando, porém, que 
esses votos têm pesos diferentes.

Conforme regulamento, as fo-
tos e os vídeos recebem notas de 
1 a 10 do júri técnico. Em relação 
ao júri popular, cada 100 votos se-
rão convertidos em 1 ponto.

A votação popular da catego-
ria Foto & Filme ocorrerá até o 
dia 19 de agosto.

Para saber mais, acesse www.
fenae.org.br/talentos.

Visite cidades turísticas do Vale do 
Paraíba com a APCEF/SP

Excursão

Até 5 de setembro estarão 
abertas as inscrições para o Con-
curso de Música no Talentos Fe-
nae/Apcef. Participe interpretando 
a música que desejar na categoria 
Interpretação ou com alguém in-
terpretando uma música de sua 
autoria, na categoria Composição.

Acesse o site e participe: 
www.fenae.org.br/talentos.

Inscrições para 
Concurso de Música 
estão abertas

A APCEF/SP está organizando 
uma excursão para seus associa-
dos, para lindas cidades do Vale 
do Paraíba. De 15 a 18 de se-
tembro, os participantes visitarão 
Cunha, São Bento de Sapucaí e 
Campos do Jordão. A região ofe-
rece belas paisagens e um clima 
aconchegante para quem quer 
aproveitar o fim do inverno.

A excursão irá sair do Ter-
minal Barra Funda, na capital, 

E você ainda pode aproveitar 
para conhecer a Colônia em ex-
cursão organizada pela APCEF 
com saída no dia 26 de agosto, às 
18h30, do Terminal Barra Funda 

(metrô Barra Funda) e retorno no 
domingo, 28.

Informações, ligue (11) 3017-
8339 ou escreva para convites@
apcefsp.org.br.

Inscrições para 
Jogos Estaduais já estão 
disponíveis no site

Aposentados

A 6ª edição dos Jogos dos 
Aposentados, evento esportivo da 
APCEF/SP realizado em parceria 
com a Apea, está marcado para os 
dias 24 e 25 de setembro, sábado 
e domingo, no clube da APCEF 
na capital paulista. Anote na sua 
agenda!

As inscrições já podem ser 
feitas no site da APCEF (www.
apcefsp.org.br) ou da Apea (www.
apeasp.org.br). Podem participar 
aposentados (INSS, Funcef, pen-
sionista ou cônjuge) associados à 
APCEF/SP ou à Apea.

Informações, (11) 5613-5600.

Alongamento antes do futebol nos Jogos de 2015

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 visitarão São Ben-
to de Sapucaí. Para finalizar, mais 
atrações de Campos do Jordão es-
tão na rota dos participantes.

Para mais informações, entre 
em contato pelo (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.
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Problemas na SR Ipiranga são 
debatidos em reunião

Jogos Nacionais

Caixas e tesoureiros 
reúnem-se dia 20

Condições de trabalho

Caixa diz não ter responsabilidade por desvios de função, pressão por metas, horas negativas

Em reunião realizada no iní-
cio de agosto, a Superintendência 
Regional (SR) Ipiranga se isentou 
da responsabilidade das irregula-
ridades que estão ocorrendo com 
empregados lotados na SR.

Os representantes dos empre-
gados apontaram diversos 
problemas. O desvio de 
função é um dos principais 
e atinge caixas e tesourei-
ros. No caso dos caixas, 
foi constatado que muitos 
empregados estão tendo de 
deixar o trabalho nos gui-
chês para realizar outras ta-
refas, até mesmo indo para 
o atendimento junto aos cai-
xas eletrônicos.

Por conta dessa situa- 
ção, tesoureiros também 
estão em desvio de função 
cobrindo a ausência dos 
caixas.

Há também muitos re-
latos de constante pressão 
para cumprimento de metas 
abusivas. A própria Conven-
ção Coletiva de Trabalho da 
categoria determina que os 
trabalhadores não podem 
ser expostos em rankings 

de desempenho e cobrados por 
meio de mensagens no telefone 
particular (cláusula 36), além de 
também estabelecer o Protocolo 
para Prevenção de Conflitos no 
Ambiente de Trabalho (cláusulas 
56 e 57), que visa a valorização 

dos empregados por meio do res-
peito. Ambos, uma conquista de 
anos de luta.

Segundo pesquisa do Sindica-
to dos Bancários de São Paulo, a 
cobrança excessiva de metas é o 
principal fator que leva ao adoe-

cimento entre os bancários. 
Outro ponto discutido foi 

a prática de horas negativas. 
Muitos empregados estão 
sendo levados a compensar 
horas de trabalho ainda nem 
feitas, no entanto, não existe 
banco de horas na Caixa, o 
que torna a prática ilegal.

Em resposta aos ques-
tionamentos, a SR Ipiranga 
apenas informou que todos 
os casos não ocorrem por 
determinação do banco e 
que irá orientar os emprega-
dos sobre as irregularidades.

"Os gestores isentam-se 
de toda e qualquer respon-
sabilidade sobre as irregula-
ridades cometidas. É preciso 
denunciar e participar das 
mobilizações para coibir es-
sas práticas absurdas!", des-
taca o diretor da APCEF/SP 
Leonardo Quadros.

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.

Caixas e tesoureiros tem en-
contro marcado no sábado, 20 de 
agosto, na capital, para debater 
as dificuldades enfrentadas atual-
mente nestas 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 
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.

Colônias

Reservas para o Natal 
serão abertas em todas as 
Colônias nesta quinta, 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.

Dia 27 tem Noite do 
Fondue em Campos

Na próxima quinta-feira, dia 
18, serão abertas as reservas para 
o Natal nas Colônias.

A partir das 7 horas, ligue no 
espaço de sua preferência e faça 
sua reserva para o Natal (de 23 a 
25 de dezembro).

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

Não há sistema de sorteio.

Colônia de Campos do Jordão preparada para 
receber os hóspedes para ceia de Natal

Horário de obras em agências mudam após 
interferência da APCEF/SP

Fruto da política de descaso da 
Caixa para com seus empregados, 
unidades que estão passando por 
obras de manutenção tem enfren-
tado dificuldades no atendimen-
to ao cliente, como ocorreu nas 
agências Carapicuíba e JK.

"Estão sendo feitas adequações 
para melhorar a acessibilidade da 
agência Carapicuíba, mas é absur-
do que aconteça durante o atendi-
mento ao público", indigna-se o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

As obras contemplam a insta-
lação de elevador, modernização 
e adequação de pisos e escadas.

A APCEF/SP entrou em con-
tato com a Gilog e pediu a in-
terferência para minimizar os 
transtornos causados a clientes e 
empregados. "Depois da reunião, 
ficou acertado que as obras serão 
paralisadas no horário de atendi-

mento ao público e retomada em 
períodos alternativos", explicou o 
diretor-presidente da APCEF/SP.

O mesmo problema aconteceu 
na agência JK. Depois da interfe-
rência da Associação, também foi 
alterado o horário da obra.

Denúncias, ligue (11) 3017-
8315 ou sindical@apcefsp.org.br.



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos 
• Vd. ou alugo, em Sorocaba, Rua Zeferino Santa-
na (Sta. Teresinha), novo, 2 dorms., 2 wc, sacada, 
andar alto, ensol., pisc., acad., 2 vagas. R$ 350 
mil (aluguel, R$ 900). Cond. R$ 520. Aceita financ. 
e troca por imóvel em SP. 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 
Gronchu, São Paulo Futebol Clube, 57 m2, 3 
dorms., 1 vaga. R$ 260 mil. Celso (11) 97196-
6677 / 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., 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., próx. ao Shop. Butantã e 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, Vila Formosa, próx. Av. João 
XXIII, 48 m², 2 dorms., sala, 1 vaga, móveis 
planejados, aquecedor a gás., cond. R$ 300, 
R$ 260 mil venda/ R$ 1.100 aluguel. Wlamir, 
(11) 99297-0365 / 2539-1891.
• Vd., Jd. Celeste, 53 m2, 2 dorms., salão de 
festas, quadra, playground, 1 vaga, R$ 219 
mil. 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.
• Alugo, na Mooca, capital, Av. Paes de Barros, 
próx. ao metrô Bresser, 80 m2 á. ú., 2 dorms., 
1 vaga. Carlos, (11) 98508-6572 (Tim) / c.a.p.
tavares@terra.com.br. 
• Vd, Santana, capital, 2 dorms., reformado, 
quitado, 1 vaga. R$ 316 mil. Márcio, (11) 
98066-5340. 

• Vd., Av. do Café, capital, próx. metrô Con-
ceição, 2 dorms., 1 vaga. Ney ou Ana Maria, 
(35) 3715-5145 / 95198-7223 (Tim). 
• 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 Grande (Canto do Forte), 2 
dorms., 1 suíte, 60 m2, 12º andar, próx. a 
praia, lazer completo. Aceito financ. Thales 
(11) 96424-7055, (13) 3395-0014.
• Vd., na zona leste, capital, Cj. José Bonifácio, 
48 m2, 2 dorms., 1 vaga. R$ 160 mil. Rute, (11) 
2747-5209 / 97127-4553. 

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.
• Vd., em Bertioga, sobrado amplo, 50 m da 
praia, vista para o mar, ótimo ponto comer-
cial. Eunêmia, (11) 99534-6433 (vivo).
• Vd., no Ipiranga, 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 Itu., c/ 4 dorms., sala dois ambs., 
de jantar e de TV, churrasqueira, spa, quintal, 
jardim, 4 vagas de garagem, 300 m² terreno,  
222 m² de á. ú. Rita ou Patrícia, (11) 97425-
5629 ou 99897-7176 (hor. com.).

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante

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 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. 
• 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. 
• Ford Ka GL, branco, vidros verdes, trava elé-
tr., calhas, IPVA e DPVAT pagos. R$ 11.500. 
Luiz, (19) 3863-0182. 

Diversos
• Conjunto de 4 prateleiras em cana da India, 
1,60 X 0,90 X0,50 cm, em arco, p/ salar de 
estar, área ou rancho. R$ 400. Cristina, (11) 
96426-7616 (Tim).
• Nintendo Dsi Xl, c/ 3 jogos originais. Tania, 
(11) 99783-9818 / tania.volpato@uol.com.br.

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. 

Imagens

Primeiro Encontro dos Contatos da 
APCEF/SP foi no último dia 6, no clube

Convênios

Viagens e turismo

Rio Quente Resorts - comple-
xo hoteleiro, com entretenimento 
e parque aquático - Av. Brasil, 
108, Jd. Paulista, (11) 3512-4830 
- www.gruporioquente.com.br/
convenio. Descontos: 10% sobre 
tarifa, 10% em compras antecipa-
das e 10% no pagamento à vista.

Parque Aquático e Pousada 
Magic City - espaço de lazer 
em meio a Mata Atlântica, com 
parques aquáticos, atrações radi-
cais, parque de diversões e hos-
pedagem. - Estrada do Pavoeiro, 
8.870, Clube dos Oficiais, Suza-
no, (11) 4746-5805 - www.ma-
giccity.com.br. Descontos: 10% 
para hospedagem ou ingressos; 

25% para FunCard no modalidade 
cartão de crédito. Para compras, 
acesse http://eutambemvou.com.
br/magiccity/b2b/#/ ou ligue (11) 
4746-5805 pousada, 4746-5803 
ingresso day user ou 4746-5808 
Fun Card Ingresso por um ano.

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

www.apcefsp.org.br/portaldevantagens.


