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O jornal do empregado da Caixa

Após muita luta, empregados mantêm 
PLR Social e cláusulas específicas

Depois de 31 dias de greve, 
a maioria dos bancários do país 
aprovou as propostas apresenta-
das pela Fenaban e pela Caixa, 
em  assembleias realizadas na 
quinta-feira (6), em todo o país. 
As propostas incluíam reajuste 
de 8% mais abono de R$ 3.500; 
15% para vale-alimentação; 10% 
no vale-refeição e auxílio-creche/
babá, abono dos dias parados e 
garantia de todos os direitos da 
Convenção Coletiva e dos acor-
dos específicos. 

Em 2017 está assegurada a 
reposição da inflação mais 1% de 
aumento real para salários e ver-
bas (veja página 2).

"O cenário dessa Campanha 
não era nada favorável. O país 
está em crise, há ameaças de pri-
vatização e retirada de direitos. A 
mobilização dos empregados al-
cançou bons resultados", avaliou 
o diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra.

O histórico das negociações 
coletivas dos bancários mostra 
diferenças, para os trabalhadores, 
entre o predomínio de uma visão 
de estado neoliberal e a visão de 
um estado mais progressista. Os 
empregados da Caixa sentiram 
esses reflexos em seus salários e 
direitos.

De 1995 a 2002, foram oito 

Reajustes salariais entre 1995 e 2017

anos com índices abaixo da in-
flação: o INPC acumulado desse 
período foi de 104,8% enquanto 
o reajuste na Caixa somou apenas 
28,3% (20,94% em 1995, 1% em 
1998 e 5% em 2002). Em 1996, 
1997, 1999, 2000 e 2001 não hou-
ve qualquer reajuste nos salários.

A partir de 2005, com uma 
política de estado mais desenvol-
vimentista, os bancários da Caixa 
passaram a ter direito às cláusulas 
da Convenção Coletiva da catego-
ria bancária. Em 2006, os traba-
lhadores conseguiram aprovar a 
campanha nacional unificada. 

Enquanto de 1995 a 2003 os 
empregados registraram perdas 
no poder de compra, nos 12 anos 
seguintes acumularam 21,42% 
de aumento real (veja gráfico ao 
lado).

Agora, as ameaças da década 
de 90 voltaram. Por conta disso, 
os empregados intensificaram a 
mobilização este ano e conse-
guiram melhorar a proposta de 
reajuste de 6,5% e R$ 3 mil de 
abono apresentada em 30 de se-
tembro. Também garantiram que, 
em 2017, os trabalhadores tenham 
seus salários reajustados confor-
me a inflação e aumento real.

Assinatura do acordo - a 
nova Convenção Coletiva de 
Trabalho dos bancários estava 
prevista para ser assinada com a 

Fenaban na quinta-feira (13), após 
o fechamento desta edição, bem 
como o aditivo específico com a 
direção da Caixa Federal

Os bancos têm até 10 dias, 
após a assinatura da Convenção, 
para pagar a antecipação da Par-
ticipação nos Lucros e Resultados 
(PLR) e o abono. O complemen-
to da PLR está previsto para ser 
pago até 1º de março. 

A Caixa fará o pagamento, 
até dia 20, de 60% da PLR mais 
diferenças salariais retroativas de 
setembro.

RH 184 - a revogação do nor-
mativo que trata do descomissio-
namento das funções gratificadas 
foi um dos principais itens da 
pauta específica da Caixa. 

Apesar de a direção da Caixa 
insistir na permanência da nor-
ma, a resistência dos empregados 
levou a Caixa a rever seu posi-
cionamento inicial, que era não 
negociar nada. "Conseguimos 
que fosse criado um grupo de 
trabalho para debater o assunto 
e, ainda, para discutir regras de 
descomissionamento e incorpora-
ção de função", explicou Kardec 
de Jesus Bezerra.

É preciso salientar que, na 
atual conjuntura, os bancos e o 
governo querem retirar direitos a 
qualquer custo e aceitar debater o 
assunto é muito importante.
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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

Reservas para janeiro nas 
Colônias serão abertas dia 27
É só escolher o período e ligar no espaço de sua preferência a partir das 7 horas

Férias escolares, temperaturas 
elevadas e um novo ano para ce-
lebrar e curtir com os amigos e 
familiares. Estes são alguns bons 
motivos para você antecipar a sua 
reserva e aproveitar com a sua fa-
mília as Colônias da APCEF/SP.

No dia 27 de outubro, quinta-
-feira, a partir das 7 horas, serão 
abertas as agendas de reservas 
nas Colônias da APCEF/SP para 
o período de 3 a 15 de janeiro 
de 2017.

Na semana seguinte, 3 de 
novembro, quinta-
-feira, a partir das 
7 horas, serão aber-
tas as agendas de 
reservas nas Colô-
nias da APCEF/SP 
para o período de 
17 a 31 de janeiro 
de 2017.

Anote na sua 
agenda, escolha 
a Colônia da sua 
preferência e não 

perca a oportunidade de passar 
dias incríveis.

É só ligar no espaço de sua 
preferência. Anote os telefones:

• Avaré, (14) 3848-3000 ou (14) 
3732-9337;

• Campos do Jordão, (12) 3662-
1431 ou (12) 3668-5580;

• Salto Grande, (14) 3378-1622 
ou (14) 3378-9440;

• Suarão, (13) 3426-3860 ou (13) 
3422-1136;

• Ubatuba, (12) 3834-1450 ou 
(12) 3834-1451.

Eventos Excursão

Venda de primeiro lote de ingressos da 
Festa do Chope termina dia 16

A 20ª Festa do Chope, evento 
tradicional da Associação, já tem 
dia e horário marcados: sábado, 
5 de novembro, a partir das 21 
horas, no clube da capital.

Cada ingresso garante ao asso-
ciado chope, refrigerante e água à 
vontade. Porções de petiscos se-
rão vendidas no local.

Para alegrar a moçada, a Banda 
Young sobe ao palco e comanda o 
show da noite. O grupo musical, 
natural de Goiânia, apresentou-se 
na edição anterior da Festa do 
Chope e é conhecido por misturar 
música e performances de dança 
em releituras de grandes clássicos 

nacionais e internacionais. Os par-
ticipantes da grande festa ainda 
poderão divertir-se com várias 
brincadeiras como o “campeonato 
de chope de metro” e “chope em 
menos tempos”.

Confira os valores:
- convite individual (compra 

antecipada) - associado, R$ 50; 
convidado, R$ 70.

- mesas - primeiro lote, ven-
das até dia 16, R$ 160 (quatro 
pessoas);

- mesas - segundo lote, vendas 
de 17 de outubro a 5 de novem-
bro até 18 horas, R$ 180 (quatro 
pessoas);

- bilheteria (dia do 
evento) - individual, R$ 
60; convidado, R$ 80.

Os ingressos podem 
ser adquiridos no Depar-
tamento de Eventos na 
sede da APCEF/SP ou na 
secretaria do clube.

Informações pelo e-
-mail convites@apcefsp.
org.br ou no telefone (11) 
3017-8339.

Cidades mineiras 
são roteiro do novo 
passeio da APCEF/SP

Hora de cair na estrada! A 
próxima excursão da APCEF/SP 
terá como destino cidades histó-
ricas de Minas Gerais, em 6 de 
novembro, domingo, com retorno 
no dia 11, sexta-feira.

Na primeira parada, os asso-
ciados conhecem Tiradentes, con-
siderada a cidade histórica mais 
charmosa de Minas Gerais. Em 
seguida, será a vez de Ouro Preto, 
que ostenta o título de Patrimônio 
Histórico da Humanidade, pois 
abriga o maior conjunto arquite-
tônico de arte barroca brasileira. 

Já em Brumadinho, visitarão 
Inhotim, apontado como o maior 
museu de arte contemporânea a 
céu aberto do mundo. 

Finalizando o roteiro, os as-
sociados partem para Congonhas, 
onde está a Basílica do Senhor 
Bom Jesus de Matosinhos,  reco-
nhecida como Patrimônio Mun-
dial pela Unesco, desde 1985.

Inscrições pelo e-mail convi-
tes@apcefsp.org.br ou pelo tele-
fone (11) 3017-8339.Apresentação da Banda Young na Festa do Chope de 2015

Tributo a Renato 
Russo é tema de festa 
na Colônia de Avaré

Avaré dá sequência à progra-
mação mensal especial e prepara, 
em 29 de outubro, sábado, uma 
comemoração em dose dupla.

A noite temática, que já vi-
rou tradição no espaço, será ao 
som do bom e velho rock nacio-
nal, com tributo a Renato Russo.

Além disso, por causa do Dia 
do Saci que é comemorado em 
31 de outubro, será preparada 
uma série de atividades relacio-
nadas a ele e aos demais perso-
nagens do folclore ao longo do 
fim de semana.

Haverá transporte, com saí-
da do metrô Barra Funda, para 
quem preferir fazer a viagem de 
ônibus.

Inscreva-se até 21 de outubro 
pelo e-mail convites@apcefsp.
org.br ou ligue (11) 3017-8339.

Avaré: brincadeiras com as crianças no feriado da Páscoa

Cantinho Jurídico

RH 184 é assunto do 
Cantinho Jurídico

A normativa 184 publicada re-
centemente tem causado destitui-
ção de funções dos empregados da 
Caixa sem direito ao adicional de 
incorporação. Enquanto o assunto é 
debatido com a direção da Caixa, 
os empregados podem buscar as-
sistência jurídica para salvaguardar 
seus direitos.

Acesse o banner do canto di-
reito do site (www.apcefsp.org.
br) e leia texto completo sobre o 
assunto. Informações, ligue (11) 
3017-8311, 3017-8316 ou juridi-
co@apcefsp.org.br.

Xadrez

Próxima etapa do torneio 
será dia 22

Dia 22 de outubro, sábado, 
acontece mais uma rodada do 
torneio preparatório de xadrez da 
APCEF/SP, às 10h30, no clube da 
capital. 

Treinos na sede - a APCEF 
disponibiliza espaço na sede, no 
centro da capital, para treinos de 
xadrez com orientação profissio-
nal às quartas e quintas-feiras, das 
16h30 às 20h30. Ligue (11) 5613-
5601 ou esportes@apcefsp.org.br. 
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Clima de confraternização marcou Jogos dos AposentadosApartamentos 
• 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$ 520. Aceita financ. e estuda 
troca por imóvel em São Paulo. Fernando, (11) 
98022-6263 / fernando1857@gmail.com.   
• Vd., na Bela Vista, capital, R. Major Dio-
go, trav. da Brigadeiro Luis Antônio, 50 m2, 
4 quadras do metrô, 1 dorm., reformado. R$ 
320 mil (cond. R$ 320 e aluguel R$ 1.500). 
Sandra, (11) 95449-5697. 
• Vd., na zona leste, capital, Cj. José Bonifácio, 
48 m2, 2 dorms., 1 vaga. R$ 160 mil. Rute, (11) 
2747-5209 / 97127-4553. 
• Alugo, na Mooca, capital, Av. Paes de Barros, 
1.340, próx. ao metrô, 80 m2, 2 dorms., 1 
vaga. Carlos, (11) 98508-6572 (Tim) / 2628-
4691 (à noite) / c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Vd., em Santana, 2 dorms., reformado, 
quitado, 1 vaga. R$ 330 mil. Márcio, (11) 
98066-5340.
• Vd., Vila Mariana, na capital, próx. a estação 
Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 2 wc, dep. de 
emp., 2 vagas. Suely, (11) 99989-4513.

Casas
•Vd., em Bertioga, 300 m da praia, 315 m2, 
3 dorms., varanda, quintal c/ pé de amora, 
bananeira, ducha. Aceita oferta e troca por 
apto na Praia Grande. R$ 240 mil. 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., 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, quin-
tal c/ árvores, 4 caixas d´água (1 p/ coleta 
da chuva), 3 vagas (1 coberta). R$ 750 mil. 
Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 

Sobrados
• Vd., em Itu, 300 m2, 222 m2 a. ú., 4 dor-
ms., sala 2 ambs., lavanderia, área de lazer 

c/ churrasq., spa p/ 5 pessoas, quintal, jardim, 
4 vagas. Rita ou Patrícia, (11) 97425-5629 / 
99897-7176. 

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. 

Veículos
• Ford Ecosport, 2008/2009, 1.6, XLT, 33.470 
mil km, prata, único dono, flex. R$ 32 mil. 
João, (11) 97245-3262. 
• Ford Ka, 2003, 50 mil km, placa 7, bran-
co, rádio, cd, alarme, revisões em dia. R$ 
12 mil. Estuda contraproposta. Carlos, (11) 
98508-6572 (Tim) / 2628-4691 (à noite) / 
c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Corolla, 2002, 140 mil km, prata, automáti-
co, direção hidráulica, vidros e travas, bancos 
de couro, pneus novos. R$ 17 mil. Paulo, (11) 
99601-9690. 
• Fiat Palio 1.4, 2009/2010, 62 mil km, única 
dona, placa 1, vermelho Alpine, direção hi-
dráulica, desemb. traseiro, alarme, travas e 
vidros verdes diant. elétricos, faróis de nebli-
na, abertura interna do tanque e porta-malas, 
CD player. Madalena, (11) 99413-6162. 
• Jipe Gurgel, 1985, placa final 8, teto rígido, 
fibra, gasolina, bege, catalisador, guincho-ca-
traca, teto solar, tração positiva, mecânica e 
doc. ok, manual. R$ 12.600. Estuda proposta. 
Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
• Compra-se Ford Ka 1.6, 2011, prata, ou Fox 
Trend, 1.6, 2011/2013, 4 portas, prata. Janete, 
(11) 3726-1031 / 99106-4192. 

Diversos
• Vd., conjunto de malas, 1 tamanho grande, 
lilás, com segredo de bússola; tamanho mé-
dio, verde; e pequena, preta. R$ 250. Doralice, 
(11) 2041-0879 / 99607-9370 (Vivo). 

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.hotmail.com - 
site: www.edsontransporte.com.

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante


