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O jornal do empregado da Caixa

A Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban) apresentou ao 
Comando Nacional dos Bancá-
rios, dia 29, proposta de reajuste 
salarial de 6,5% mais abono de 
R$ 3 mil. A proposta não cobre 
sequer a inflação do período, 
projetada em 9,57% para agosto 
deste ano. 

As regras para a Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) 
continuariam as mesmas de 2015 
e o vale-cultura seria extinto a 
partir de dezembro, se não for 
renovado pelo governo federal.

O Comando Nacional dos 
Bancários indica rejeição da pro-
posta que não atende reivindica-
ções dos bancários de aumento 
real, nem PLR, vales e auxílio-
-creche maiores, nem proteção 
aos empregos. 

Sindicatos e Federações de-
vem convocar assembleia para 
1º de setembro, quinta-feira, para 
análise da proposta e, caso seja 
rejeitada pelos bancários, haverá 
nova assembleia dia 5 e indica-
tivo de greve a partir do dia 6, 
terça-feira.

"Votada a paralisação (que só 
pode ser estabelecida por assem-
bleia de trabalhadores), a Lei de 
Greve determina que são neces-
sárias no mínimo 72 horas para 
deflagração do movimento. Nesse 
período, os bancos e a sociedade 
devem ser comunicados de que os 
serviços poderão ser interrompi-
dos", explicou o diretor-presiden-
te da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. "Devido a essas formali-
dades legais é que, definida a pa-
ralisação pelos bancários no dia 
1º, a greve só pode começar em 

6 de setembro, com assembleia 
organizativa no dia 5", completou.

Reajuste abaixo da inflação e 
retorno do abono - os 6,5% da 
proposta feita pelos bancos repre-
sentam apenas 68% da inflação 
(INPC projetado em 9,57%). E, 
ainda, querem trazer de volta a 
política de abono que tanto preju-
dicou a categoria nos anos 1990.

Negociações específicas - es-
tava marcada para 30 de agosto, 
terça-feira, rodada de negociações 
específicas com a direção da Cai-
xa. Acesse nosso site para conferir 
o resultado. Na reunião anterior, 
em 24 de agosto, a falta de com-
promisso marcou o encontro e 
nada foi apresentado.

Fique por dentro de tudo o 

• Reajuste salarial de 6,5% (representa 
perda de 2,8% para os bancários em 
relação à inflação de 9,57%).

• Abono de R$ 3 mil (parcela única, não 
incorporado aos salários).

• Piso portaria após 90 dias - R$ 1.467,17.
• Piso escritório após 90 dias - R$ 2.104,55.
• Piso caixa/tesouraria após 90 dias -  

R$ 2.842,96 (salário mais gratificação, 
outras verbas de caixa).

• PLR regra básica - 90% do salário 
mais R$ 2.153,21, limitado a R$ 
11.550,90. Se o total ficar abaixo de 
5% do lucro líquido, salta para 2,2 
salários, com teto de R$ 25.411,97).

• PLR parcela adicional - 2,2% do lucro 
líquido dividido linearmente para todos, 
limitado a R$ 4.306,41.

• Antecipação da PLR - primeira parcela 
depositada até 10 dias após assinatura 
da Convenção Coletiva. Pagamento 
final até 2/3/2017. Regra básica - 54% 

PROPOSTA DA FENABAN
• Reajuste salarial - reposição da 

inflação de 9,57% mais aumento real 
de 5%.

• 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.

BANCÁRIOS REIVINDICAM
do salário mais fixo de R$ 1.291,92, 
limitado a R$ 6.930,54 e ao teto de 
12,8% do lucro líquido, o que ocorrer 
primeiro. Parcela adicional equivalente a 
2,2% do lucro líquido do primeiro 

 semestre de 2016, limitado a R$ 2.153,21.
• Auxílio-refeição - R$ 31,57.
• Auxílio-cesta alimentação e 13ª cesta - 

R$ 523,48.
• Auxílio-creche/babá (filhos até 71 

meses) - R$ 420,36.
• Auxílio-creche/babá (filhos até 83 

meses) - R$ 359,61.
• Vale-Cultura R$ 50 ao mês (mantido até 

31/12/2016, quando expira o benefício).
• Gratificação de compensador de 

cheques - R$ 163,35.
• Requalificação profissional - R$ 1.437,43.
• Auxílio-funeral - R$ 964,50.
• Indenização por morte ou incapacidade 

decorrente de assalto - R$ 143.825,29.
• Ajuda deslocamento noturno - R$ 100,67.

Participe das assembleias para 
analisar proposta da Fenaban

Sindicatos devem convocar assembleias para dia 1º e dia 5. Indicativo de greve a partir do dia 6

O diretor da APCEF/SP Leonardo Quadros na caravana da Fetec-CUT/SP que visita cidades da 
Grande São Paulo e interior para mobilizar a categoria e divulgar as reivindicações dos bancários 

que acontece na Campanha Na-
cional dos Bancários - acompa-
nhe a Campanha pelo Facebook, 
site e Twitter da APCEF/SP. Você 

também pode cadastrar seu e-mail 
particular ou celular para receber 
mensagens. Acesse www.apcefsp.
org.br e fique atento.
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Expediente

Fale conosco

• 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

Fórum Regional: Gilog/SP pede 
prazo para solucionar problemas

Colônias

Não há novidades nos casos apresentados pelas entidades e não há soluções

A reunião do Fórum Regional 
de condições de trabalho aconte-
ceu na quinta-feira (25), em São 
Paulo. 

Participaram do encontro as 
seguintes entidades: APCEF/
SP, Fetec-CUT/SP, Sindicatos de 
Bancários de São Paulo, Osasco 
e Região e de Guarulhos e repre-
sentantes da Gipes/SP, Gilog/SP, 
Giseg/SP, Jurídico/SP, SR Penha, 
SR Sé e SR Santana.

Infraestrutura - os problemas 
de infraestrutura persistem em 
inúmeras unidades da Caixa em 
todo o estado. As entidades apre-
sentaram as situações mais críti-
cas e exigiram providências. “As 
condições precárias no ambiente 
de trabalho trazem prejuízos aos 
empregados que ficam expostos a 
estas situações”, alerta o diretor 
da APCEF/SP Leonardo dos San-
tos Quadros.

Faça sua reserva 
para o Réveillon nas 
Colônias

Estão abertas as reservas para 
o Réveillon nas Colônias. Ligue 
no espaço de sua preferência e 
faça sua reserva para o Ano Novo 
(de 30 de dezembro a 1º de ja-
neiro). Não há sistema de sorteio.

A agência Vila Nova Cachoei-
rinha, pertencente à SR Santana, 
continua com o esgoto transbor-
dando na unidade. Agências da 
SR Sé também apresentam pro-
blemas: na Praça da República 
falta acessibilidade, a bateria de 
caixas fica no primeiro andar e 
o elevador não funciona; já na 
agência Barra Funda, há infiltra-
ções com queda de placas do teto.

Segundo a Gilog/SP, a agên-
cia Guarulhos, que está em ins-
talações precárias, deve mudar de 
prédio em até dois meses. Para os 
demais casos, a área de logística 
solicitou 20 dias para solucionar.

Mais empregados -  a falta 
de empregados é outro problema 
sério na Caixa que afeta cente-
nas de unidades. Porém, durante 
o Fórum Regional, as entidades 
apresentaram alguns casos de 
extrema gravidade e cobraram 

uma solução. As unidades Con-
selheiro Carrão (SR Penha), Mi-
randópolis (SR Ipiranga), Celso 
Garcia (SR Sé), Picanço e Nova 
Arujá (SR Santana) foram cita-
das, mas não foram apresentadas 
solução pela Caixa.

Ranking de desempenho - na 
última reunião do Fórum Regio-
nal, em 21 de julho, foi levada 
a denúncia de ranking individual 
de desempenho na SR Santana, 
que descumpre a cláusula 36 da 
Convenção Coletiva de Trabalho. 
Porém, o problema persiste e as 
entidades cobraram novamente 
solução para os casos.

Próxima reunião - ficou 
agendada para 20 de outubro, em 
São Paulo. 

Os casos não resolvidos no 
fórum local serão pautados no 
fórum nacional ou na CEE/Caixa 
em negociação com o banco.

Dia de Luta na Caixa Talentos Fenae

APCEF/SP faz reuniões com os empregados 
em Dia de Luta na Caixa

O Dia de Luta na Caixa foi 
marcado por protestos dos empre-
gados, reuniões em unidades na 
Grande São Paulo e caravana da 
Fetec-CUT/SP em diversas cida-
des do interior do estado. As ativi-
dades aconteceram na quarta-feira 
(24) simultaneamente à rodada de 
negociação específica com a Cai-
xa, na Campanha Nacional.  

Os empregados debateram a 
atual situação e o futuro da em-
presa. Destacam-se as unidades 
Sapopemba, Domingos de Mora-
es, Tucuruvi, Vital Brasil e Jardim 
Cipaba, que tiveram sua abertura 
retardada e houve conscientização 
junto à população sobre a situação 
dos empregados.

“Há uma percepção entre os 

empregados de que a 
negociação este ano 
será diferente das 
ocorridas nos últimos 
tempos, tendo em 
vista a atual conjun-
tura política”, destaca 
a secretária de Saúde 
da APCEF/SP, Cláudia 
Tome.

A APCEF/SP reali-
za visitas e reuniões em 

várias unidades da Caixa em todo 
o estado com o objetivo de aler-
tar os empregados sobre as prin-
cipais reivindicaçõs da Campanha 
Nacional. 

O descomissionamento inten-
cional usado por alguns gestores 
como instrumento de pressão, as 
denúncias de assédio moral que só 
aumentam, o fim do novo modelo 
de caixa-minuto que precariza e 
reduz o valor da função, a exposi-
ção dos tesoureiros, a conferência 
de documentos por técnicos ban-
cários, a substituição de emprega-
do com função de maior valor por 
menor valor, entre tantos outros 
problemas que estão na pauta des-
te ano estão sendo debatidos entre 
os empregados.

Têm descontos 
especiais em 
setembro

Confira os descontos nas Co-
lônias da APCEF/SP no mês de 
setembro. Campos do Jordão está 
com 33%; Avaré, 40%; Ubatuba, 
25%; e Suarão, 30%. Veja deta-
lhes no site da Associação (www.
apcefsp.org.br). Mais informações 
direto nas Colônias.

Colônia em Ubatuba oferece 25% de desconto 

Últimos dias para 
inscrever música e 
arte visual

Termina dia 5 de setembro, 
segunda-feira, as inscrições para 
os concursos de música e artes vi-
suais do Talentos Fenae/APCEF.

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

Nas categorias desenho/pintu-
ra e desenho infantil, é possível 
participar com qualquer obra de 
autoria própria. O tema é livre. As 
imagens devem ser enviadas no 
formato .jpeg e ter um tamanho 
máximo de 10 MB. É possível 
cadastrar até três obras de cada 
categoria. 

Já no concurso musical, par-
ticipe interpretando a música que 
desejar na categoria Interpretação 
ou com alguém interpretando uma 
música de sua autoria, na catego-
ria Composição.

A música pode ter letra ou 
ser apenas instrumental. O esti-
lo musical é livre. A música não 
precisa ser interpretada por você. 
O arquivo da música deve ser en-
viado no site e ter no máximo 
15 MB.

Diretora da APCEF/SP Ivanilde de Miranda fala com a população



Anúncios Informes publicitários

Imagens

Tributo ao Rock na Colônia de Avaré

Convênios

Educação / conhecimento

Academia Brasileira de Arte 
(Abra) - Região Sul - Unida-
des no Brooklin, Alphaville, Vila 
Mariana e Pinheiros, acesse www.
abra.com.br. Descontos: 15% nos 
cursos técnicos e regulares e 10% 
nos em curta duração e módulos 
complementares.

Colégio Santo Agostinho - Re-
gião Centro - Praça Santo Agos-
tinho, 79, Aclimação, (11) 3388-
2588 ou 3388-2578 - www.csa.
osa.org.br. Descontos:  10% nos 
cursos regulares.

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

www.apcefsp.org.br/portaldevantagens.

Apartamentos 
• Vd. ou alugo, em Sorocaba, Rua Zeferino 
Santana (Santa Teresinha), novo, 2 dorms., 2 wc, 
sacada, andar alto, ensol., pis., 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 
Gronchi e São Paulo Futebol Clube, 57 m2, 3 
dorms., 1 wc., 1 vaga. R$ 260 mil. Celso, (11) 
97196-6677 / 3819-8300. 
• Vd., Jd. Celeste, 53 m2, 2 dorms., salão de 
festas, quadra, playground, 1 vaga, R$ 215 
mil. 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$ 320 mil. Márcio, (11) 
98066-5340. 
• Vd., zona leste, capital, Cj. José Bonifácio, 48 
m2, 2 dorms., 1 vaga. R$ 160 mil. Rute, (11) 
2747-5209 / 97127-4553. 
• Vd., Alto do Ipiranga, capital, R. Vergueiro, 
próx. ao metrô, 1 torre, 67 m2, 2 dorms. (1 
suíte), sala 2 ambs., 1 wc, varanda, pisc., sau-
na, acad., playground, s. de jogos e de festas, 
churrasq.,  1 vaga. R$ 495 mil. Michele, (11) 
99606-4882 / michellecarv@hotmail.com. 
• Vd., Praia da Enseada, Guarujá, próx. Una-
erp e praia, 74 m2, 2 dorms. (1 suíte), sala 2 
ambs., coz. americana, á. s., garagem, pisc., s. 
de festas e jogos, churrasq., espaço p/ sauna. 
Aceita financ. / FGTS / carro / permuta em SP 
ou Santos. R$ 280 mil. Walter, (13) 3321-9146 / 
(13) 98202-3805 / (13) 97420-0094 (após 12h). 
• Vd. em São Vicente, 1 dorm., R$ 190 mil. 
Sirlei, (11) 99993-3104.
• Alugo, em Campo Belo, capital, R. Nhu Guaçu, 
reformado, 2 dorms., dorm. empregada, armá-
rios embutidos, 1 vaga, acad., salão de festas, 
quadra. R$ 1.800. Vânia, (11) 98125-8255.
• Vd., Saúde, capital, próx. metrô Alto do Ipi-
ranga, 60 m2, 2 dorms., 2 wc, sacada, piscina, 
salão de festas, sauna. R$ 425 mil. Aceita fi-
nanc.. Arlete, (11) 99125-7782.
• Vd. ou alugo, capital, Vila Formosa, próx. 
Av. João XXIII, 48 m2, 2 dorms, 1 vaga, aquec. 

a gás, móveis planejados, cond. R$ 300. R$ 
260 mil venda / R$ 1.100 aluguel. Wlamir, (11) 
99297-0365 / 2539-1891.
• Vd. capital, próx. ao Shop. Butantã e metrô, 
3 dorms. c/ armários, 2 wc., piso em madeira, 
piscina, quadra, playground, 1 vaga. Welma / 
Luís, (11) 99374-6259 / 99494-4749.

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, plana, lot. fecha-
do, próx. Shopping Bragança Garden, terreno 
305 m2, 200 m2 const., 2 dorms., 1 suíte, la-
vabo, sala 2 ambs., coz. grande, 3 vagas, área 
gourmet, piscina, rede hidr. p/ aquec. solar, 
porcelanato. Márcia, (11) 99964-6353.

Sobrado
• Vd., em Itu, c/ 4 dorms., sala 2 ambs., de 
jantar e de TV, lavand., área de lazer c/ chur-
rasq. e spa, quintal, jardim, 4 vagas, 300 m² 
terreno,  222 m² á. ú. Rita ou Patrícia, (11) 
97425-5629 / 99897-7176 (hor. com.).
• Vd., em Bertioga, amplo, 50 m da praia, 
vista para o mar, ótimo ponto comercial. Eu-
nêmia, (11) 99534-6433 (vivo).

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, 87 m2, 
R$98 mil. Geny (11)96283-8141. 

Veículos
• 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.
• 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 manual, placa 8, 
único dono. R$ 27 mil. Camila, (11) 99616-1879.

• Towner, 7 lugares, azul, ano 97, sem reser-
va. R$ 10 mil. Juracy, (11) 98910-8194.  
• 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. 

Permutas
• Daniele Fidelis Calçada, ag. Barueri, SR 
Osasco, deseja permuta com função de caixa 
p/ qualquer ag. Guarulhos ou próx. Contato: 
(11) 96975-8511.  
• 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.

Diversos
• Conjunto de 4 prateleiras em cana da India, 
1,60 X 0,90 X 0,50 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.

Apartamento na Praia da Enseada
Alugo p/ temporada ou fins de semana, c/ 
2 dorms (uma suíte), sala 2 ambs., área de 
serviço, varanda, 1 vaga. Mobiliado. Aco-
modação p/ 6 pessoas.  Zita, (11) 97225-
5715 / 5012-0974. Fotos por WhatsApp ou 
zitacatharina@gmail.com.

Riviera de São Lourenço
Alugo para temporada ou fins de semana, 
na Riviera de São Lourenço, módulo 3, fren-
te p/ o mar, pé na areia, mobiliado, 1 dorm., 
sala 2 ambs., área de serviço, piscina, salão 
de jogos, acomodações para 6 pessoas. Zi-
ta, (11) 97225-5715 / 5012-0974. Fotos por 
WhatsApp ou zitacatharina@gmail.com.

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.

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante


