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O jornal do empregado da Caixa

ASSINATURA DE ACORDOS ENCERRA 
CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

O acordo para a nova Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT) 
dos bancários com a Fenaban foi 
assinado na última quinta-feira 
(13) em São Paulo. Também fo-
ram assinados os aditivos especí-
ficos com a direção do Banco do 
Brasil e da Caixa.

A formalização dos documen-
tos, com validade de dois anos, 
encerra a Campanha Nacional 
Unificada 2016, que teve 31 dias 
de greve nos bancos privados e 
no Banco do Brasil e 32 dias em 
algumas bases na Caixa.

O reajuste nos salários, em 
2016, será de 8%. Foi conquis-
tado ainda abono de R$ 3.500 
(parcela única), aumento de 15% 
para vale-alimentação (VA) e de 
10% no vale-refeição (VR) e no 
auxílio-creche/babá. Todos os va-
lores serão pagos retroativamente 
a 1º de setembro, data-base dos 
bancários.

Destaca-se ainda a criação de 
um Centro de Realocação e Re-
qualificação Profissional nos ban-
cos, com o objetivo de proteger o 
emprego e evitar as demissões; a 
ampliação da licença paternidade 
de 5 para 20 dias; e a manutenção 
do vale-cultura, de acordo com a 
Lei Federal.

Para 2017, o acordo de dois 
anos prevê a manutenção de todas 
as cláusulas do CCT e acordos es-
pecíficos, além da reposição total 
da inflação mais 1% de aumento 
real para salários e demais verbas.

“O acordo foi o melhor pos-
sível em razão da conjuntura de 
ataque a direitos trabalhistas, 
ameaças de privatização, de cri-
se política e econômica e do nú-
mero de dias da greve. Agora, a 
luta continua nas discussões dos 
grupos temáticos que ficaram 
acordados, como o que discutirá 
a RH 184 e as regras para o des-
comissionamento e incorporação 
de função”, esclareceu o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra.

Sem desconto dos dias - Fi-
cou garantido, ainda, o não des-
conto dos dias da greve para as 
bases que encerraram a parali-
sação nas assembleias realizadas 

em 6 de outubro. Para aquelas 
que mantiveram a greve em 7 de 
outubro, o 32º dia será compen-
sado entre 17 de outubro e 14 de 
novembro. 

Participação nos lucros - A 
PLR da Fenaban é formada pela 
regra básica mais o valor adicio-
nal. Na antecipação serão pagos, 
a título de regra básica, 54% do 
salário mais fixo de R$ 1.310,12, 
limitado a R$ 7.028,15 e ao teto 
de 12,8% do lucro líquido do 
banco - o que ocorrer primeiro - 
apurado no primeiro semestre de 
2016. A regra do adicional prevê 
2,2% do lucro líquido do pri-
meiro semestre de 2016 dividido 
igualmente entre os trabalhadores, 

com teto de R$ 2.183,53. Para os 
empregados da Caixa, ainda há o 
pagamento da PLR Social, que 
corresponde a 4% do lucro líquido 
do banco, distribuído entre todos 
os trabalhadores.

A Caixa fará o pagamento, 
até dia 20, da primeira parcela 
da PLR, do abono e das diferen-
ças salariais retroativas a 1º de 
setembro.

Acordos disponíveis no site 
- Para ter acesso ao conteúdo 
completo dos acordos assinados 
(Convenção Coletiva dos Bancá-
rios e Acordo Coletivo específico 
da Caixa), acesse www.apcefsp.
org.br > Informações > Acordos 
Coletivos. 

Assinatura do aditivo específico dos empregados da Caixa, que garantiu PLR Social, manutenção das cláusulas e discussão da RH 184
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Expediente

APCEF/SP leva você para conhecer 
as cidades históricas de Minas

• 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 1

Inscreva-se, até dia 28, em passeio para Tiradentes, Ouro Preto, Brumadinho e Congonhas

Festa Tropical de 
Ubatuba está marcada 
para 19 de novembro

Até dia 21, faça inscrição da sua equipe para a 
6ª Liga de Futebol Society

Estão abertas as inscrições 
para a 6ª Liga de Futebol Society 
da APCEF/SP até 21 de outubro. 
Todos os jogos acontecem no 
campo do clube da Associa-
ção em Interlagos, Avenida 
Yervant Kissakijikian, 1.256, 
capital. As equipes deverão 
ter entre 10 e 20 atletas.

Para inscrever sua equi-
pe, envie e-mail para espor-
te@apcefsp.org.br. Informa-
ções, ligue (11) 5613-5601, 
de terça-feira a domingo.

Esportes

Participe das aulas 
abertas de natação e 
Beach Tennis no clube

E no dia 26 de novembro 
tem Festa do Havaí na 
Colônia de Suarão

Hora de cair na estrada! A pró-
xima excursão da APCEF/SP terá 
como destino cidades históricas 
de Minas Gerais. 

Os associados e seus familia-
res saem da estação Barra Funda 
do metrô, em São Paulo, no dia 6 
de novembro, domingo, com re-
torno no dia 11, sexta-feira. Para 
facilitar o passeio dos associados 
da região de Atibaia e Bragança 
Paulista, também será feito um 
segundo embarque no Graal de 
Mairiporã (km 61 sentido norte).

Roteiro - Na primeira para-
da, os participantes conhecem 
Tiradentes, considerada a cidade 
histórica mais charmosa de Minas 
Gerais. Em seguida será a vez de 
Ouro Preto, que ostenta o título de 
Patrimônio Histórico da Humani-
dade, pois abriga o maior conjun-
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to arquitetônico 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, convites@apcefsp.
org.br ou (11) 3017-8339.

Férias nas Colônias

Aproveite as férias de janeiro nas Colônias da APCEF/SP
Férias escolares, temperaturas 

elevadas e um local aconchegan-
te e tranquilo para curtir com os 
amigos e familiares. Estes são al-

guns bons motivos 
para você fazer sua 
reserva e aproveitar 
o mês de janeiro nas 
Colônias da APCEF/
SP.

No dia 27 de ou-
tubro, quinta-feira, a 
partir das 7 horas, 
serão abertas as re-
servas nas Colônias 
do litoral e do inte-

rior para o período de 3 a 15 de 
janeiro.

Na semana seguinte, 3 de no-
vembro, também quinta-feira, a 
partir das 7 horas, serão abertas 
as reservas 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 escolher o período, ligar 
na Colônia na data marcada e fa-
zer a reserva.Colônia de Ubatuba, litoral norte

Partida da Liga de Society em 2015

Haverá congresso técnico no 
dia 22 de outubro, sábado, às 10 
horas, no salão de jogos do clube.

Com a chegada da época mais 
quente do ano, o clube da APCEF/
SP retoma diversas atividades. No 
sábado, dia 29, estão programadas 
duas atividades, com aulas gratui-
tas para associados e dependentes: 
natação e Beach Tennis.

Natação às 9 horas para crian-
ças entre 8 e 14 anos; às 10 horas, 
a partir de 15 anos; e, às 11 horas, 
para quem já sabe nadar.

As aulas de Beach Tennis se-
rão às 9, 10, 11 e 12 horas.

Informações, (11) 5613-5600.

A Colônia de Ubatuba reali-
zará, no mês de novembro, uma 
Festa Tropical, com muitas frutas 
da estação e música ao vivo no 
dia 19, sábado. Não faltará ani-
mação para completar o clima 
paradisíaco. 

O desconto de 20% (vigente 
durante todo o mês de novembro) 
vale também para quem for curtir 
o evento. 

Informações e reservas: (12) 
3834-1450 ou (12) 3834-1451.

Já a Colônia de Suarão, em 
Itanhaém, irá celebrar o clima 
tropical com Festa do Havaí, no 
dia 26 de novembro, sábado. Não 
faltarão frutas, música ao vivo e 
muita animação.

Haverá desconto de 15% para 
a hospedagem também no perío-
do. Não deixe de fazer sua reser-
va com antecedência. Mais infor-
mações, (13) 3426-3860 ou (13) 
3422-1136. 



Talentos Fenae

Etapas regionais definem vencedores em três categorias. 
Votação popular do Música termina dia 21

Juíza determina que Caixa retome 
contratações e cumpra Acordo
Magistrada julgou procedente pedido de postergação do Concurso até julgamento da ação

Colônias 2

Dia 29 tem comemoração
em dose dupla na 
Colônia de Avaré

Oktoberfest em Campos 
do Jordão será dia 29

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 virou 
tradição no espaço, será um tri-
buto a Renato Russo. Além disso 
- por causa do Dia do Saci, come-
morado em 31 de outubro - será 
preparada uma série de atividades 
relacionadas ao folclore.

Haverá transporte com saída 
do metrô Barra Funda. Inscrições 
até 21 de outubro pelo e-mail 
convites@apcefsp.org.br ou ligue 
(11) 3017-8339.

Para o sábado, 29 de outubro, 
a Colônia de Campos do Jordão 
está preparando uma festa incrível 
para seus associados: uma versão 
da tradicional festa de Blumenau, 
a Oktoberfest.

No jantar serão servidos pratos 
típicos da culinária alemã, como 
joelho de porco, chucrute, salsi-
cha alemã e outras delícias. Além 
disso, terá o acompanhamento do 
saboroso chope Baden Baden.

Faça sua reserva diretamente 
na Colônia.

A Fenae, a Contraf/CUT e o 
Ministério Público do Trabalho - 
10º Região ingressaram com Ação 
Civil Pública (ACP) questionando 
a Caixa em razão da não contra-
tação dos aprovados no concurso 
realizado em 2014.

A decisão da juíza Natália 
Queiroz Cabral Rodrigues, da 6ª 
Vara do Trabalho de Brasília foi 
divulgada na quinta-feira (6), mas 
a Caixa ainda poderá recorrer. 

A magistrada julgou proce-
dente os seguintes pedidos: pos-
tergar a validade do concurso 
público até o trânsito em julga-
do da decisão; condenar a Caixa 
a apresentar, no prazo de 
seis meses, um estudo de 
dimensionamento do qua-
dro de pessoal, com indi-
cativo das reais necessi-
dades de contratações; e, 
em seguida, promover a 
convocação, para fins de 
admissão, de pelo menos 
2 mil novos empregados, 
considerando-se o total de 
trabalhadores na época da 
confecção da cláusula 50 
do ACT 2014/2015.

Foi realizada no último sába-
do (15), no clube da APCEF/SP, 
a etapa regional do concurso mu-
sical do Talentos Fenae. Os parti-
cipantes paulistas foram avaliados 
por um júri técnico, que atribuiu 
uma pontuação aos melhores do 
Estado nas categorias Composi-
ção e Interpretação. 

Somadas as notas do júri téc-
nico e a votação popular (dispo-
nível até dia 21), será definido o 
vencedor de cada região, que se-
guirá para a etapa nacional. 

A contratação de mais empre-
gados para a Caixa é uma reivin-
dicação antiga dos trabalhadores, 
que sofrem com a sobrecarga de 
trabalho. O concurso de 2014 foi 
um dos maiores realizados pela 
Caixa, com quase 1,2 milhão de 
inscritos e criou-se a expectativa 
de que o problema poderia ser re-
solvido. No entanto, foram con-
tratados menos de 8% do total dos 
32.879 candidatos.

Nos últimos dois anos, diver-
sas mobilizações foram realizadas 
com a reativação da campanha 
“Mais Empregados para a Caixa, 
Mais Caixa para o Brasil”. Foram 

promovidos atos nas agências e 
no prédio da Matriz, paralisações, 
abaixo-assinado e ações nas redes 
sociais. Nada foi capaz de sensibi-
lizar a direção do banco.

Concursados com deficiência 
- Há outra Ação Civil Pública em 
andamento, sob a análise do Tri-
bunal Regional do Trabalho, que 
questiona a não contratação dos 
concursados com deficiência.

Em 12 de setembro, o juiz 
Oswaldo Florencio Neme Júnior, 
da 7ª Vara do Trabalho de Brasí-
lia, concedeu mais prazo para que 
o Ministério Público do Trabalho 

manifeste-se sobre a defe-
sa do banco e remarcou a 
audiência de encerramento 
de instrução para 7 de de-
zembro. 

Segundo dados apre-
sentados recentemente pela 
Caixa, o índice de trabalha-
dores com deficiência está 
em apenas 1,42%. Ainda há 
em torno de 3.500 pessoas 
a serem admitidas para que 
a Caixa cumpra a cota mí-
nima estabelecida por lei.

Por São Paulo concorrem José 
Lúcio Xavier Júnior (Santo An-
dré), que compôs a música Eterna 
Busca; e Vanessa Aparecida Ro-
drigues Oliveira (Ribeirão Preto), 
como intérprete de O Bêbado e o 
Equilibrista.

Na votação popular (dispo-
nível no www.fenae.org.br/ta-
lentos), cada 100 votos corres-
pondem a 1 ponto. Os votos têm 
pesos diferentes: associado (peso 
5), empregado da Caixa não asso-
ciado (peso 3) e não empregado 

da Caixa (peso 1).

Artes visuais - Es-
tão definidos também 
os vencedores da eta-
pa regional do concur-
so de Artes Visuais. 
As cinco melhores 
obras nas categorias 
Desenho Infantil e 

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Fale conoscoFale conosco

Desenho/Pintura seguem para a 
fase nacional, cujo resultado será 
conhecido em um evento em São 
Paulo, dia 2 de dezembro.

A dinâmica será a mesma da 
etapa anterior. A partir de 21 de 
novembro, as obras serão nova-
mente avaliadas por um júri téc-
nico, que dará notas de 1 a 10. Na 
mesma data será aberta a votação 
popular no site da Fenae.

Soraya Raquel Segolin (Gi-
gov São José dos Campos) foi a 
primeira colocada em Desenho/
Pintura da região Sudeste, com a 
obra Crocodilo. Mario Tokio Sato 
(Jurir/SP), o segundo em desenho 
infantil, com Os Irmãos.

Literário - A próxima etapa é 
a votação popular regional, até 1º 
de novembro. Há diversos empre-
gados de São Paulo participando. 
Vote, incentive seus colegas! 



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos 
• Vd., na Praia da Enseada, Guarujá, 
reformado, mobiliado, 2 dorms. (1suíte), 
salas de estar e jantar, 2 wc, á. s., salão 
de festas e de jogos, academia, piscinas, 
quadra, churrasq., playground, portaria, 
serviço de praia e internet inclusos no 
cond. Aceita financiamento e troca por 
apto. em SP. R$ 290 mil. Zita, (11) 97225-
5715 / zitacatharina@gmail.com. Envio 
fotos pelo WhatsApp. 

Casas
• Vd., em Bragança Paulista, 4 km do 
Bragança Garden Shopping, loteamento 
fechado, 305 m, 200 metros á. c., 2 dor-
ms estilo americano (1 suíte), lavabo, 
sala 2 ambs., área gourmet integrada, 

piscina, rede hidráulica p/ aquec. solar 
ou gás, piso em porcelanato, 3 vagas. 
Márcia, (11) 99964-6353. 
• Vd., Jardim Paviotti, Monte Mor, 5 cô-
modos, ônibus na porta, garagem, 500 
m. R$ 150 mil. Claudineia, (11) 97631-
7736. 

Sobrados
• Vd. ou troco, próx. ao metrô Saúde, 
capital, 3 dorms (1 suíte), 2 salas, lavabo, 
coz. planejada, terraço, 1 vaga. R$ 600 
mil. Maria, (11) 99663-0187. 

Veículos
• Fiesta, 2013, 1.0, vermelho, 44 mil km, 
direção, ar cond., vidros, som. R$ 23.500. 
Maria, (11) 99663-0187. 

• Ducato Multi, 2013, van escolar, 20 
lugares. R$ 80 mil. Samantha ou Ra-
quel, (11) 99860-1331 / samclayd1@
gmail.com. 
• Fiat Palio 1.4, 2009/2010, 62 mil km, 
única dona, placa 1, vermelho Alpine, 
direção hidráulica, desembaçador tra-
seiro, alarme e travas elétricas, vidros 
dianteiros elétricos, vidros verdes, faróis 
de neblina, abertura interna do tanque 
e porta malas, cd player. Estuda parcela-
mento. Madalena, (11) 99413-6162. 

Diversos
• Bicicleta, Caloi Max Front, 21V, preta, 
sem uso. R$ 400. Janete, (11) 3726-1031 
/ 99106-4192.
• Nintendo Dsi Xl, c/ 3 jogos originais, 

Para anunciar, 
envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante

cartão R4. Tania, (11) 99783-9818 / ta-
nia.volpato@uol.com.br.

Permutas
• Leandro Henrique Miranda Avista, 
técnico bancário, agência Parque Maria 
Helena, em Suzano, SR Penha, deseja 
permuta para zona leste, Giret Penha 
ou áreas-meio no centro. Contato: (11) 
98544-0975. 

Apartamento Riviera 
de São Lourenço

Alugo para temporada e fins de se-
mana, módulo 3 da Riviera, frente 
para o mar, 1 dorm., sala 2 ambs., á. 
s., piscina, salão de jogos. Acomoda 
até 6 pessoas. Zita, (11) 97225-5715 
/ 5012-0974 / zitacatharina@gmail.
com. Solicite fotos pelo WhatsApp.  

Apartamento no Guarujá 
Alugo para temporada ou fins de sema-
na, Praia da Enseada, 2 dorms. (1 suíte), 
sala 2 ambs., á. s., mobiliado, 1 vaga. 
Acomoda 6 pessoas. Zita, (11) 97225-
5715 / 5012-0974 / zitacatharina@
gmail.com. Solicite fotos pelo WhatsApp.


