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O jornal do empregado da Caixa

A direção da Caixa mostra que 
não é confiável e que não está 
disposta a honrar com os com-
promissos assumidos. 

Destacamos dois temas, Sipon 
e Funcef, tratados na primeira ro-
dada da mesa de negociação es-
pecífica, na quarta-feira, 17, em 
Brasília, que comprovam a falta 
de compromisso da direção da 
empresa.

Sipon: vale o que a Caixa diz 
ao Ministério do Trabalho ou o 
que diz em mesa de negociação?

Em audiência pública na Su-
perintendência Regional do Tra-

balho e Emprego no 
Estado de São Paulo 
(SRTE/SP), em 16 
de maio deste ano, a 
Caixa afirmou que a 
ferramenta para login 
único (SailPoint) esta-
va em fase de testes 
e seria implantada no 
início de 2017. Já na 
mesa de negociação 
disse que o mecanis-
mo para efetivo con-
trole do sistema de 
marcação de ponto 
começará a ser de-
senvolvido em 2017 e 
não apresentou prazo 
a implantação.

GT Funcef: Caixa 
cria grupo e dá or-
dem para Funcef 

barrar ou é ação da própria 
Fundação?

O valor do contencioso traba-
lhista que a Caixa joga para a con-
ta dos participantes da Funcef está 
beirando R$ 2 bilhões. Mesmo 
ciente do déficit que essas ações 
causam aos planos da Funcef, a 
Caixa ignora e divide seu passivo 
trabalhista com os participantes. 
Este problema seriíssimo é um 
dos temas a serem tratados pelo 
Grupo de Trabalho Funcef que há 
três meses tem seu funcionamento 
inviabilizado pela direção da Fun-
dação amparada com o bloqueio 
dos eleitos. 

Quanto vale a palavra da Caixa?

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.

Falta compromisso
O problema não para na con-

tradição da Caixa. A falta de 
compromisso vai além e em te-
mas de grande importância para 
os empregados, como o Saúde 
Caixa.

A direção da empresa não quer 
dialogar sobre o superávit do Saú-
de Caixa. 

Os empregados continuam 
contribuindo com 20%, sendo que 
os valores arrecadados pelo plano 
superam seus custos totais. 

O Grupo de Trabalho Saúde 
Caixa já apresentou propostas 
para a destinação do superávit do 
plano, como a redução de 20% 
para 15% da participação dos em-
pregados, a inclusão de remoção 
por ambulâncias e a implementa-
ção de programa de qualidade de 
vida.  Outro problema tratado na 
negociação foi com relação a de-
mora nos reembolsos. 

Outros temas
Foram tratados na mesa de ne-

gociação específica com a Caixa a 
falta de empregados, descomissio-
namento, reestruturação, agências 
digitais, menor taxa para consig-
nados, licença-paternidade e parti-
cipação dos sindicatos nas Sipats. 
Leia mais no site da APCEF/SP.

"Os empregados da Caixa pre-

cisam ter clareza do tamanho do 
problema que enfrentaremos na 
Campanha Nacional deste ano. 
O diálogo será duro e a Caixa só 
vai ceder se a correlação de for-
ças obrig-la a isso", diz o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra.

Nova rodada de negociação
Será realizada na quarta-feira, 

dia 24, em São Paulo, quando 
começará a ser discutida a pauta 
específica da Caixa da Campanha 
Nacional Unificada 2016.

Campanha Nacional Unificada 
2016

Na rodada de negociação 
com a Fenaban (Federação Na-
cional dos Bancos), na quinta e 
na sexta-feira, dias 18 e 19, os 
temas foram remuneração, igual-
dade de oportunidades, emprego, 
saúde, segurança e condições de 
trabalho. A Fenaban informou 
que irá debater com as direções 
das instituições financeiras. Na 
quarta-feira, 24 retomam o deba-
te e no dia 29 apresentam pro-
posta global.

Acompanhe os assuntos da 
Campanha Nacional no site da 
APCEF/SP (www.apcefsp.org.
br), cadastre-se para receber in-
formações no celular e no e-mail.
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Expediente

Reservas nas Colônias para o 
Natal têm grande procura

• 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 da APCEF/SP

Abertura de reservas para o Réveillon é na quinta-feira, dia 25, a partir das 7 horas

Umas das datas mais espera-
das do ano é o Natal. Época não 
só de descanso após mais um ano 
de trabalho, mas também de con-
fraternização e união com amigos 
e familiares. 

A festa pode ser uma boa opor-
tunidade de conhecer e aproveitar 
o que as Colônias da APCEF/SP 
oferecem.

Por isso, as reservas para o 
Natal (de 23 a 25 de dezembro) 
foram abertas na quinta-feira, dia 
18. E já estão fazendo sucesso. 

Colônia de Avaré tem 
promoção e música ao 
vivo

Só de pensar em fazer uma 
viagem para o interior, apreciar as 
paisagens do trajeto e aproveitar 
o espaço incrível que a Colônia 
da APCEF/SP em Avaré oferece, 
já dá vontade de largar tudo e ir 
pra lá agora mesmo!

Você pode aproveitar tudo isso 
e ainda ganhar 40% de desconto 
nas hospedagens para todo perío-
do do mês de agosto.

No último fim de semana do 
mês, no sábado, 27, haverá tributo 
ao rock, com música ao vivo.

Se preferir fazer esse passeio 
em companhia de um grupo ani-
mado, a APCEF/SP promove ex-
cursão para a Colônia. 

Saiba mais sobre a excursão 
pelo e-mail: convites@apcefsp.
org.br, pelo telefone (11) 3017-
8339 ou whatsapp (11) 97612-
3900.

APCEF/SP brilha muito nos Jogos da 
Fenae, em Blumenau

Jogos da Fenae 2016

A delegação da APCEF/SP, 
composta por 101 atletas, já está 
em Blumenau, cidade sede das 
competições dos Jogos da Fenae 
2016.

Este ano a área de Comuni-
cação da APCEF/SP fará uma 
cobertura especial das compe-
tições: o dia a dia dos atletas e 
duas séries especiais: "APCEF/
SP no rolê", sobre curiosidades 
extracampo e "Brilha muito nos 

Desde às 7 horas da manhã as-
sociados começaram a ligar para 
as Colônias. 

Apenas no primeiro dia foram 
efetuadas muitas reservas. Por 
isso, não perca tempo e garanta 
a sua hospedagem!

São opções para todos os gos-
tos. Quem quiser passar o Natal 
perto do mar (Ubatuba e Suarão), 
perto de represa (Avaré e Salto 
Grande) ou na altitude de Cam-
pos do Jordão. 

Todas as Colônias contam 

com infraestrutura completa com 
muito lazer.

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. 

Para maiores informações 
ligue na Colônia de sua prefe-
rência. 

Os telefones estão disponíveis 
no site da APCEF/SP: www.apce-
fsp.org.br e também na coluna à 
esquerda desta página.

Boas festas!

Em setembro tem Jogos 
dos Aposentados. 
Inscreva-se

Aposentados

Inscreva-se até dia 16 de se-
tembro para participar da 6ª edi-
ção dos Jogos dos Aposentados.

O evento esportivo da AP-
CEF/SP realizado em parceria 
com a Apea, acontecerá no clube 
da APCEF/SP na capital paulista, 
nos dias 24 e 25 de setembro.

As inscrições já podem ser fei-
tas no site da APCEF/SP (www.
apcefsp.org.br). É possível inscre-
ver-se em até duas modalidades, 
mais a corrida. Podem participar 
os aposentados (INSS, Funcef, 
pensionista ou cônjuge) associa-
dos à APCEF/SP ou à Apea.

Informações: (11) 5613-5602.

Turminha do vôlei nos Jogos de 2015, no clube

Jogos", com entrevistas com os 
atletas de São Paulo.

No site da Associação terá re-
portagens, fotos, vídeos e todas as 
curiosidades deste evento esporti-
va que é o maior entre bancários 
da Caixa.

Nas redes sociais, fanpage e 
instagram, você também poderá 
acompanhar as notícias dos atletas 
e os resultados das equipes.

Acompanhe e torça muito!

Geraldo Rosa, 
empregado da 
agência Cunha,  
SR Vale do Pa-
raíba, lançará seu 
primeiro livro, 
totalmente auto-
ral: "Versos tris-
tes, muita poesia 

e um sorriso!", dia 3 de setembro, 
das 19 às 21 horas, na 24ª Bienal 
Internacional do Livro de São Pau-
lo. Prestigie!

Associado da APCEF/SP 
lança livro na Bienal

Equipe feminina de atletismo da APCEF/SP, nos Jogos da Fenae de 2014, em Goiânia
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Empregados são surpreendidos 
com retirada de função

Assista ao filme, 
acerte as questões e 
concorra a prêmios 

Fenae                                                                                                                                      Nosso Valor Cultural 

Gestores abusam do poder e retiram função sem critérios

De forma arbitrária gestores 
da Caixa retiram função, desres-
peitam empregados e interferem, 
de forma direta, na carreira destes 
profissionais.

Exatamente esta metodologia 
truculenta foi usada com empre-
gados da Centralizadora Nacional 

de Habitação e Garan-
tia – CEHAG, área-
-meio localizada na 
cidade de São Paulo.

Na sexta-feira, 12, 
os empregados foram 
chamados para conver-
sa com o gestor, com 
a presença do supe-
rintendente nacional, 
quando foram surpre-
endidos com notícias 
sobre a restruturação 
na CEHAG.

Posterior ao comu-
nicado geral, foram 
chamados individual-
mente na sala do ges-
tor que comunicou a 
dispensa imediata de 
7 empregados, ‘convi-
dados’ a procurar por 
outros locais de traba-
lho e mais 36 empre-

gados que perderam suas funções 
e foram designados a funções in-
feriores.

O gestor da área nunca fez 
uma avaliação de desempenho 
dos empregados que tenha sido 
apresentada.

“A cena que vem à mente é a 

de um rolo compressor atropelan-
do tudo que está pela frente sem 
qualquer critério”, diz o diretor-pre-
sidente, Kardec de Jesus Bezerra.

Preocupante neste processo é 
que se fosse configurado caso de 
reestruturação os salários estariam 
assegurados por até 6 meses. Po-
rém, os empregados terão seus 
salários assegurados por 60 dias, 
caracterizando a truculência do 
gestor.

Após ser notificada do ocorri-
do a APCEF/SP posicionou-se em 
defesa dos empregados. 

A partir da intervenção da 
Associação, o fato foi levado à 
Comissão Executiva dos Empre-
gados – CEE/Caixa que apresen-
tou à direção do banco durante 
primeira reunião da mesa de ne-
gociação específica da Campanha 
Nacional, na quarta-feira, dia 17 
em Brasília.

A Caixa afirmou que os pro-
cessos de reestruturações no ban-
co estão suspensos e que o caso 
será averiguado.

Caso tenha problemas, denun-
cie pelo e-mail: sindical@apcefsp.
org.br ou pelo telefone (11) 3017-
8315.

Quer concorrer a cinco iPho-
nes 6S e cinco Smart TVs 55 po-
legadas? Então participe da 14ª 
edição do Nosso Valor Cultural, 
basta acessar o site www.nosso-
valor.fenae.org.br, fazer o login, 
assistir atentamente ao minifilme 
e acertar as cinco questões. 

O prazo para participar é até 
28 de agosto e o sorteio dos 
ganhadores acontece no dia se-
guinte.

O tema desta edição é o Ta-
lentos Fenae/Apcef, que valoriza 
a produção artística dos emprega-
dos da Caixa. 

Nos Jogos da Fenae os atletas 
poderão participar e concorrer aos 
prêmios.

Das mais de 4.300 pessoas que 
participaram até agora, 1.033 são 
da APCEF/SP.

Eventos

Cantinho Jurídico

Concurso de desenho: a 
diversidade sob a ótica 
infantil

APCEF/SP lança série com 
assuntos jurídicos

A APCEF/SP convida seus as-
sociados, dependentes e convida-
dos para um passeio nas cidades 
de Cunha, São Bento do Sapucaí 
e Campos do Jordão, de 15 a 18 
de setembro. As inscrições vão até 
o dia 9 de setembro. Para mais in-
formações entre em contato pelo 
telefone (11) 3017-8339 ou pelo 
e-mail convites@apcefsp.org.br.

“Respeitar o próximo é respei-
tar a si mesmo” é o tema do 14º 
Concurso de Desenho da APCEF/
SP quer dialogar com os associa-
dos e seus dependentes.

Participe, inscreva-se e envie 
o desenho até dia 19 de setembro. 
Não perca tempo! 

Mais informações pelo e-mail: 
convites@apcefsp.org.br e (11) 
3017-8339.

A APCEF/SP iniciou publica-
ção de textos no site oficial com 
esclarecimentos sobre assuntos ju-
rídicos. Esta semana o assunto é a 
convocação de segurados para a re-
visão de benefícios por incapacida-
de, concedidos há mais de 2 anos.

"Há uma crença de que a apo-
sentadoria por invalidez é definiti-
va, mas, pela lei, não é", diz a ad-
vogada Gislândia Ferreira da Silva. 

Acesse o banner do canto di-
reito do site e leia o texto comple-
to. Informações, ligue (11) 3017-
8311, 3017-8316 ou juridico@
apcefsp.org.br.

Talentos Fenae têm inscrições abertas para 
artes visuais

Está aberto mais um concur-
so do Talentos Fenae/Apcef: o de 
Artes Visuais, que conta com as 
categorias desenho/pintura e dese-
nho infantil. 

O prazo para envio das obras 
segue até o dia 5 de setembro.

 Para participar é simples: bas-
ta entrar no site www.fenae.org.br/
talentos, se cadastrar e seguir as 
instruções para envio do material.
Como funciona

Nas categorias desenho/pintu-
ra e desenho infantil, é possível 
participar com qualquer obra de 
autoria própria. O tema é livre. 
Podem ser utilizadas ferramentas 
tradicionais como lápis, papel, 
tinta, giz de cera e outras, ou 
usando ferramentas digitais como 
mesas digitalizadoras, softwares 
de desenho e pintura, etc. 

As imagens devem ser envia-
das no formato .jpeg e ter um 

tamanho máximo de 10 MB. É 
possível cadastrar até três obras 
de cada categoria. 

Os desenhos e pinturas pas-
sarão pela curadoria. Em segui-
da, todos os aprovados passarão 
pelo júri técnico (de 6 a 12 de 
setembro) e pela votação popular 
da fase regional (de 13 a 26 de 
setembro). 

Os seis melhores de cada re-
gião (três de desenho/pintura e 
desenho infantil) passarão para a 
fase nacional, onde também se-
rão avaliados por um júri técnico 
e pelo voto popular pelo site do 
projeto (de 21 a 30 de novembro).

Fique atento ao cronograma!
O evento final e anúncio dos 

vencedores de cada categoria está 
marcado para dia 2 de dezembro.

Participe e mostre todo o seu 
talento. Saiba mais no site www.
fenae.org.br/talentos.

Participe da excursão 
para cidades do Vale do 
Paraíba
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Congresso Técnico - Jogos da Fenae

Convênios

Academias / esportes

Ebikestore - Região Oeste - Rua 
Dr. Franco Da Rocha, 745, Per-
dizes, (11) 4563-2070 - www.
ebikestore.com.br. Descontos:  
15% em serviços de manutenção 
de bicicletas; 10% de desconto 
na compra de acessórios e peças 
para bicicletas; 5% de desconto 

na compra de bicicletas comuns, 
e 5% em bicicletas elétricas.

Ecofit Clube - Região Oeste -Rua 
Cerro Corá, 580 - Vila Romana, 
(11) 2148-4007 -  www.ecofit.
com.br. Descontos: 10% em 
horário livre e possibilidade de 
horário restrito (média de 29% 
desconto sobre o horário livre).

Wtechfitness Academia Femini-
na - Região Oeste -Av. Pompeia, 
1.881, Pompeia, (11)3675-9000 
(11) 9926-5223 - www.wtechfit-
ness.com.br. Descontos: 20% nos 
serviços de academia circuito 30 
minutos para mulheres.

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

www.apcefsp.org.br/portaldevantagens.

Apartamentos 
• 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., na Saúde, próx. Metrô Praça da Arvore, 
49 m2 , reformado,2 dorms, armários,1 vaga, 
piscina, salão de festas. R$390 mil. Taís (11 
97447-9210.
• Vd., próx. ao Shop. Butantã e linha amarela 
do metrô, R$ 360 mil, 3 dorms. (c/ armários), 
sala, 2 wc., piso em madeira, piscina, quadra, 
playground, 1 vaga. Welma / Luis (11) 99374-
6259 / 99494-4749. 
• Vd. ou alugo, Vila Formosa, próx. Av. Joao 
XXIII, 48 m², 2 dorms., sala, 1 vaga, móveis 
planejados, aquecedor a gás. cond. R$ 300, 
R$ 260mil para vd./R$ 1.100 aluguel. Wlamir 
(11) 99297-0365/2539-1891.
• Vd., Jd. Celeste, 53 m2, 2 dorms., sala, co-
zinha, salão de festas, quadra, playground, 1 
vaga, R$215mil. Geny (11)96283-8141.
• Alugo, na Mooca, capital, Av. Paes de Bar-
ros, próx. ao metrô Bresser, 80 m2 á. ú., 2 
dorms., 1 vaga. Carlos, (11) 98508-6572 (Tim) 
/ c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Vd, Santana, capital, 2 dorms., reformado, 
quitado, 1 vaga. R$ 316 mil. Márcio, (11) 
98066-5340, márcio.l.leite@caixa.gov.br. 
• 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., Praia da Enseada, Guarujá, próx. 
Unaerp, da praia, 74 m2, 2 dorms. (1 suí-
te), 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., Campinas, entre os bairros Guanabara 
e Cambuí, 3 dorms., 1 suíte, sacada, garagem, 
piscina, salão de festas, armários e piso em 
madeira, 108 m2.  R$ 550 mil. Aceito finan-
ciamento. Marlene (19) 98979-0404.
•Alugo, Santa Cecília, reformado, Rua Aure-
liano Coutinho, 53, 2 dorms., armários em-
butidos, sala 2 ambientes, cozinha, banheiro, 
área de serviço, 1 vaga, R$2.300, cond. R$ 
550. Moacir (11) 3672-0999. 

Casas
•Vd., em Bertioga, sobrado amplo, 50 m da 
praia, vista para o mar de todos os cômodos. 
Também um ótimo ponto comercial. Eunêmia 
(11) 99534-6433 (vivo).
• Vd. em Itu. Sobrado com 4 dorms., sala 
dois ambs., sala de jantar, sala de TV, coz., 
lavanderia, área de lazer com churrasqueira 
e SPA p/5 pessoas, quintal, jardim, 4 vagas 
de garagem. 300 m² terreno,  222 m² de área 
útil. Rita ou Patricia (11) 97425.5629 ou (11) 
99897.7176 (ligações em horário comercial).
• 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). 
• Vd., em Monte Mor (Jd. Paviotti), 5 cômodos, 
garagem, 500 m², R$150 mil. Claudineia (11) 
97631-7736.
• 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.

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 pos-
sibilidade de construção de 3 casas, 787 m2, 
R$89 mil. Geny (11)96283-8141. 

Veículos
• 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. 
• Corsa Sedan Maxx, 1.8, 05/06,  flex, preto, 
4 portas, completo, placa final 4. R$ 16 mil. 
Estudo proposta. Nathaly (11) 96833-3628, 
nathaly.alexandrino@yahoo.com.br.
•Fiat/Siena ELX Flex, 2007/2007, prata, vidro, 
ar, trava, 4 portas. Tabela FIPE. Tratar com 
Raquel (11) 96931-5163.

Diversos
• Conjunto de 4 prateleiras em cana da India, 
1,60cmX0,90cmX0,50cm, em arco. Ótimo esta-
do, exceletente para salar de estar, área ou 
rancho. R$400. Cristina (11) 96426-7616 (Tim).

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante


