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O jornal do empregado da Caixa

MENOS EMPREGADOS
Mais clientes que se transformam em bancários

Grupos de trabalho discutem descomissionamentos 
arbitrários e fim do caixa minuto nos dias 24 e 25

O balanço da Caixa, terceiro 
trimestre de 2016, apresentado 
no último dia 14, registra base 
de clientes de 85,9 milhões de 
correntistas e poupadores, o que 
representa crescimento de 3,5 mi-
lhões em relação a setembro de 
2015. 

Já o número de empregados, 
que um ano antes era de 97.664, 
caiu a 95.056, corte de 2.608 pos-
tos de trabalho. 

As receitas com tarifas ban-
cárias e de prestação de serviços 
representam 104,8% das despesas 
com pessoal, que cresceu 6,6%, 
portanto menos que a inflação 
do período. Assim, a Caixa não 
precisa nem dos ganhos com sua 
atividade principal - a intermedia-
ção financeira - para pagar seus 
trabalhadores.

Lucro - queda seguindo ten-
dência do sistema financeiro no 
trimestre. Houve pequena varia-
ção positiva nas operações de 
crédito. 

A inadimplência segue pa-
drões do mercado financeiro.

Sociais - Destaque para o fato 
de a Caixa ter pago, em nove 
meses de 2016, 119,1 milhões de 
benefícios do Bolsa Família, que 
totalizaram R$ 20,1 bilhões. 

A clientela do INSS recebeu, 
nesse período, 49 milhões de pa-
gamentos, que somaram R$ 41,4 
bilhões.

As loterias da Caixa arrecada-
ram R$ 3,2 bilhões até o tercei-
ro trimestre. Desse total, a Caixa 
contabiliza R$ 1,195 bilhão em 
programas sociais de governo.

Atendimento - A queda no 
número de empregados reflete 
na qualidade de atendimento aos 
clientes. No ranking divulgado 
pelo Banco Central na última se-
mana, a Caixa aparece novamente 

Caixa Econômica lucra R$ 3,4 bi de janeiro a setembro de 2016 e corta 2,6 mil empregos no período

Nesta quinta e sexta-feira, 24 
e 25 de novembro, acontecem as 
reuniões dos grupos de trabalho 
(GTs) que debaterão dois impor-
tantes assuntos: os descomissio-
namentos arbitrários e o fim do 
caixa minuto.

A criação dos GTs para anali-
sar as duas problemáticas é uma 

das conquistas dos empregados 
da Caixa na Campanha Nacional 
Unificada 2016. Cada colegiado 
será composto por quatro repre-
sentantes dos empregados e qua-
tro do banco. 

Em São Paulo foram organi-
zadas sete reuniões pela APCEF 
e pelo Sindicato dos Bancários 
que contaram com a participação 
de dezenas de comissionados, de 
todas as superintendências regio-
nais da instituição. O objetivo foi 
debater propostas a serem apre-
sentadas ao GT sobre os temas.

“Os empregados relataram si-
tuações, dividiram experiências e 
apresentaram propostas para aca-
bar com o descomissionamento 

arbitrário e o caixa minuto", con-
tou o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra.

Todo o material será encami-
nhado aos GTs para subsidiar os 
debates com a Caixa.

Relatos - entre as histórias 
relatadas durante as reuniões, 
empregados disseram que foram 
descomissionados sem qualquer 
motivo aparente, como um ge-
rente com 27 anos de banco. A 
justificativa foi sua agência estar 
abaixo da média, no entanto, pou-
cos meses antes, estava entre as 
cinco primeiras da região.

Outro empregado relatou o 
medo de se afastar para um tra-

tamento de saúde e perder a fun-
ção. "Para piorar, todos falam da 
preocupação com a não incorpo-
ração e a retirada do direito ao 
asseguramento", explicou Kardec 
Bezerra. "As pessoas têm dívidas, 
planejam sua vida. É desumano 
mudar tudo isso com uma única 
'canetada'", completou.

Participe da luta - está dis-
ponível no site da Associação 
(www.apcefsp.org.br) formulário 
para envio de relatos, sugestões 
e propostas sobre os descomis-
sionamentos arbitrários e o caixa 
minuto. 

Fortaleça essa luta, que é de 
todos os empregados da Caixa!

em primeiro lugar no número de 
reclamações referentes ao setor 
bancário. 

Este ano é a segunda vez con-
secutiva que a Caixa aparece na 
liderança neste ranking. 



Diretor-presidente: Kardec de Jesus Bezerra. Diretor 
de Imprensa: Amauri Nogueira da Cruz. Jornalistas 
(textos e revisão): Luana Arrais (Mtb 007108-4), 
Raíssa Torres (Mtb 74.111), Raquel Benini (Mtb 
39.593) e Tania Volpato (Mtb 24.688). Diagra-
mação: Marcelo Luiz. Impressão: TM Grafic. Ti-
ragem: 12 mil exemplares. Sede: Rua 24 de Maio, 
208, 10º andar, República, capital.

Expediente

• 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

Aposentados

Programação inclui monitoria para crianças, workshop para mulheres e almoço caprichado

Realize seu sonho de 
fazer uma viagem de 
navio rumo a Salvador

Colônias

Não esqueça a 
carteirinha!

Quinta (24) serão 
abertas as reservas 
para o carnaval

As Colônias da APCEF/SP 
irão abrir as reservas para o car-
naval nesta quinta-feira, 24 de 
novembro, às 7 horas. 

Ligue na Colônia de sua prefe-
rência e garanta sua folia.

Sempre que visitar o clube, 
lembre-se de levar sua cartei-
rinha de associado. Caso não 
tenha o documento, entre em 
contato pelo (11) 3017-8357 ou 
cadastro@apcefsp.org.br.

Reserve o dia 26 de novem-
bro, sábado, na sua agenda para 
passar o dia no clube da APCEF/
SP na capital. Será especial, cheio 
de atividades imperdíveis para to-
dos os associados.

Haverá jogos da última fase 
da primeira rodada da 6ª Liga 
de Futebol Society e um monte 
de atividades para toda a família. 
Confira:

- das 9 às 12 horas - o dia 
vai começar com muita brincadei-

ra no “espaço kids”, um cantinho 
com monitoria especializada em 
divertir a garotada;

- das 10 às 16 horas - estande 
de produtos confeccionados nos 
projetos da ONG Moradia e Ci-
dadania;

- das 10 às 16 horas - workshop 
de cuidados com a pele, gratuito;

- das 13 às 16 horas - mais 
recreação para a garotada.

Não perca a oportunidade de 
passar um dia em família, apro-

Venha para o clube neste sábado 
e curta atividades incríveis

Vamos festejar a alegria 
de reencontrar amigos 
com a APCEF/SP

Última prova do  torneio
de xadrez será dia 26 

Atenção amantes do xadrez: 
não percam a última rodada do 
Torneio Preparatório ao Inter-
clubes de Xadrez 2017. Ela irá 
ocorrer no sábado (26), às 10h30 
e 14h30, no clube. Prestigie!

Para saber mais sobre o tor-
neio e as aulas de xadrez, ligue 
(11) 5613-5600.

veitando o clube, as atividades e 
torcendo pelos colegas no futebol 
society. Para mais informações, 
ligue (11) 5613-5600.

Crianças prontas para a folia em Campos

Confira programação 
de fim de ano

- Festa de confraternização 
em 5 de dezembro - sede e clu-
be fechados; Campos do Jordão, 
Ubatuba e Suarão fechados para 
hospedagem, somente atendimen-
to telefônico;

- Festa de confraternização em 
12 de dezembro - subsede de Bau-
ru fechada; Avaré e Salto Grande 
fechadas para hospedagem, so-
mente atendimento telefônico.

Campos do Jordão 
prepara Festa Italiana 
no sábado (26)

A Colônia de Campos do Jor-
dão está preparando um evento 
muito especial em novembro para 
os amantes da boa mesa. A Noite 
Italiana acontece no sábado, 26, 
com música ao vivo, deliciosas 
massas e vinho.

A Colônia oferece piscina 
aquecida e quatro deliciosas re-
feições (café da manhã, almoço, 
café da tarde e jantar). Ligue e 
faça já sua reserva.

E não perca a oportunidade: 
a Colônia de Campos do Jordão 
oferece 33% de desconto nas 
hospedagens durante todo o mês, 
inclusive no fim de semana do 
evento italiano.

Hóspedes de Campos do Jordão em abril

Moradia e Cidadania

ONG realiza oficinas 
sustentáveis na sede 
da APCEF/SP

A ONG Moradia e Cidadania 
realizou duas oficinas sustentá-
veis no fim de outubro, na sede 
da APCEF/SP, para formação de 
multiplicadores. A primeira delas, 
nos dias 24, 26 e 27, trabalhou 
o conceito de sustentabilidade 
e geração de renda por meio da 
confecção de bijuterias com em-
balagens Tetra Pak.

A segunda oficina, no dia 27, 
ensinou aos participantes a con-
fecção de velas aromatizadas a 
partir de óleo de cozinha usado 
e frascos de vidro de papinha de 
bebê.

Para conhecer melhor a ONG, 
acesse www.moradiaecidadania.
org.br ou ligue (11) 2647-7890.

Realize seu sonho de viajar 
em um cruzeiro marítimo. Pelo 
terceiro ano consecutivo, a AP-
CEF/SP firmou parceria com a 
Casa do Agente para organizar 
viagens imperdíveis de navio. 

São duas sugestões de datas, 
com saída de Santos rumo a Sal-
vador: de 18 a 24 de fevereiro e 
de 4 a 10 de março. Pagamento 
em até 10 parcelas sem juros.

Contatos: agência, (13) 3345-
5690; Carolina, (13) 99711-0240; 
Cecília (11) 98272-5437 ou Cami-
la (13) 99711-6288.

Participou das atividades pre-
paradas pela APCEF/SP para os 
aposentados ao longo de 2016? 
Então venha confraternizar com 
os colegas! 

Para celebrar e encerrar a pro-
gramação deste ano, a APCEF/SP 
promove uma excursão especial 
para Avaré, entre 7 e 11 de de-
zembro. Serão preparadas diver-
sas atividades para os associados. 
Para se inscrever, envie e-mail 
para convites@apcefsp.org.br ou 
ligue (11) 3017-8339 até 2 de 
dezembro.

Primeiro evento dos aposentados deste ano: a 
festa do Túnel do Tempo, no Club Homs



APCEF/SP exige suspensão da 
pausa de 15 minutos na Justiça

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Fale conoscoFale conosco

Talentos Fenae/Apcef

Fenae

Plataforma Nosso Valor 
está no ar. Acesse e 
ganhe descontos!

Vote nos colegas de São Paulo no 
Talentos Fenae 2016

Quem quiser participar da ação coletiva tem até 30 de novembro para se associar

Azevedo (Campinas) e sua foto 
“A beleza do silêncio”.

Agora é votar e torcer para 
que os colegas selecionados ven-
çam esta última etapa. Os votos 
do júri popular serão somados aos 
do júri técnico e então definidos 
os vencedores nacionais.

A grande final está marcada 
para 2 dezembro, em São Paulo.

Diretores da APCEF/SP parti-
ciparam dia 17, em Brasília, do 
seminário “A Contribuição do 
FGTS para as Políticas Públicas”, 
em comemoração dos 50 anos da 
criação do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço. 

Foram aprovados um manifes-
to e a realização de uma campanha 
para alertar a classe trabalhadora 
sobre “os riscos de que esse im-
portante instrumento de políticas 
públicas faça parte do desmonte 
do patrimônio público brasileiro 
promovido por um governo en-
treguista sem compromisso com 
os trabalhadores”. 

A Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), que rege as nor-
mas trabalhistas, prevê em seu ar-
tigo 384, a obrigatoriedade, para 
as mulheres, de pausa para des-
canso de 15 minutos antes da rea- 
lização de horas extraordinárias. 

Sem diálogo, após a assinatu-
ra do Acordo Coletivo, a Caixa 
comunicou aos empregados que 
"está em vigor, em âmbito na-
cional, as previsões normativas 
sobre o tema publicadas no MN 
RH 035". Este normativo trata da 
Jornada de Trabalho e Registro no 
Sipon e no item 3.17.2.3. prevê 
que, para todas as mulheres, será 
obrigatório um descanso de 15 mi-
nutos, no mínimo, após completar 
sua jornada normal de trabalho, 
no dia em que realiza hora extra. 
Esses minutos não são registrados 
como jornada extraordinária. 

De acordo com alguns dou-
trinadores, a norma da CLT (art. 
384) dispõe regra de proteção ao 
trabalho da mulher,  tratando-a de-
sigualmente ante sua dupla jorna-
da, considerando trabalho externo 
e tarefas domésticas e mesmo em 
função de sua constituição física.  
A questão da constitucionalidade  
do referido dispositivo é objeto 

de ação que tramita no Supremo 
Tribunal Federal (STF),  uma vez 
que a Constituição Federal precei-
tua que homens e mulheres são 
iguais em direitos e obrigações. 
Até que haja o julgamento final 
desta ação pelo STF, a norma é 
válida e pode ser exigida. 

Contudo, o que se verifica na 
prática é que, diferente de dar tra-
tamento imparcial ou de proteger 
as empregadas, a exigência do 
cumprimento do descanso de 15 
minutos antes da realização de ho-
ras extras acaba por penalizá-las 
ampliando a jornada em mais 15 
minutos sem o devido pagamento.

Atendendo às reivindicações 
das associadas, a APCEF/SP irá 
ingressar com Reclamação Tra-

Os paulistas já garantiram 
seus lugares na fase nacional do 
Talentos Fenae. Próxima etapa 
agora será a votação popular, que 
acontece entre 21 de novembro e 
1 de dezembro. É fácil incentivar 
seus colegas de São Paulo. Entre 
no site talentos.fenae.org.br, faça 
o login e participe da votação po-
pular de cada categoria.

No concurso literário, a cate-
goria Poesia teve como primeiro 
lugar da região sudeste Cláudio 
José Júnior (Vinhedo) com sua 
“Ode ao óvulo não fertilizado de 
Josiane”. Em Artes Visuais, So-
raya Raquel Segolin (São José 
dos Campos) ficou em primeiro 
lugar na região com a pintura 
intitulada “Crocodilo”. E no con-
curso Foto e Filme, na categoria 
foto, o primeiro lugar regional fi-
cou com Rejane De Cillo Cunha 

Conjuntura

APCEF participa de 
seminário sobre FGTS 

balhista Coletiva para requerer 
a suspensão da exigência, pela 
Caixa, do cumprimento do artigo 
384 da CLT até o julgamento final 
da Ação de Inconstitucionalidade 
pelo STF. 

A ação também contemplará 
pedido alternativo de inclusão na 
jornada de trabalho do descanso 
de 15 minutos, caso o referido 
artigo seja declarado pelo STF 
constitucional e, portanto, exigí-
vel pela Caixa.

A ação beneficiará todas as 
empregadas da Caixa associadas 
da APCEF/SP impreterivelmente 
até 30 de novembro.

Informações, ligue (11) 3017-
8311, 3017-8316 ou envie e-mail 
para juridico@apcefsp.org.br.

Desde 16 de novembro, o Nos-
so Valor passa a ser uma platafor-
ma que integra todos os projetos 
Fenae/APCEF. À medida que 
houver interação, os associados 
vão ganhar uma premiação deno-
minada moedas e terão acesso a 
novas categorias de descontos no 
catálogo de produtos, que podem 
variar entre 40% e 70%. 

“Serão premiados, por exem-
plo, o envio de obras para o Talen-
tos Fenae/APCEF, a conclusão de 
cursos na Rede do Conhecimento 
e doações para o Movimento So-
lidário. Quanto mais pontos, mais 
descontos o associado terá na 
compra de produtos exclusivos”, 
explica o presidente da Fenae, Jair 
Pedro Ferreira.

Para saber mais, acesse www.
nossovalor.fenae.org.br.

Ser parte do MCPC não 
custa nada e vale muito. 
Doe! 

Está terminando o prazo para 
aderir ao Movimento Cultural do 
Pessoal da Caixa (MCPC) e con-
tribuir para inúmeros projetos cul-
turais Brasil afora. Basta acessar 
o site mcpc.mundocaixa.com.br 
e clicar no botão: ‘Faça sua Ade-
são’. Destine até 6% do Imposto 
de Renda devido para projetos 
culturais.

Há 10 anos, o MCPC vem 
transformando os empregados da 
Caixa em incentivadores da cul-
tura, garantindo que milhares de 
brasileiros de regiões carentes 
entrem em contato com música, 
teatro, cinema, por exemplo, por 
meio do movimento Eu Faço Cul-
tura. Faça parte, não custa nada!



Imagens da semana

Rumo aos 110 anos!

Na semana passada, a APCEF/SP aderiu a um movimento do Instagram,  
o #TBT (Throwback Thursday). Trata-se de um hashtag utilizada para,  
a cada quinta-feira, postar alguma imagem pertencente ao passado.  

Esta foto é da Colônia de Suarão na década de 60, na época, a única opção de 
lazer dos associados. Acompanhe nosso Instagram e saiba um pouco mais da 

nossa história que, em 2017, chega aos incríveis 110 anos!

E, nos dias de hoje, muita diversão em Suarão no feriadão de 15 de novembro

Anúncios Informes publicitários

Apartamentos 
• Vd. ou alugo, em Sorocaba, R. Zeferino 
Santana (Sta. 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 SP. Fernando, (11) 98022-
6263 / fernando1857@gmail.com.  
• 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., Perdizes, capital, próx. à PUC, R. Bartira, 
654, 79 m2, mobiliado, 3 dorms., sem gara-
gem. Aceita financ. Wilson, (11) 4485-1435 / 
97103-2026 / wilson.esteves@terra.com.br. 
• Aluga, na capital, Rua Visconde de Alcân-
tara, 33, 9º andar,  2 dorms. + 1 revers., 
2 wc, armários embutidos, garagem, piscina, 
quadra. R$ 1.500. Osvaldo Luiz, (87) 3838-
3740 / 99962-1908 (Tim) / 98956-9779 (Claro). 
• Aluga, Santa Cecília, Rua Aureliano Cou-
tinho, 53, reformado, 2 dorms. (armários 
emb.), sala 2 ambs., á. s., 1 vaga. Moacir, 
(11) 3672-0999. 
• Vd., capital, zona leste, Cj. José Bonifácio, 48 
m2, 2 dorms. R$ 160 mil. Rute, (11) 2747-5209 
/ 97127-4553. 

Casas
• Vd., em Bertioga, 300 m da praia, 315 m2, 
3 dorms., varanda, quintal c/ pé de amora, 
bananeira, ducha. R$ 240 mil. Aceita oferta. 
Doralice, (11) 99607-9370 (Vivo) / 2041-0879.
• Vd., em Bragança Paulista, 4 km do Bragan-
ça Garden, 305 m2, 200 m a. ú., 2 dorms (1 
suíte), estilo americano, lavabo, sala 2 ambs., 
coz., área gourmet integrada à piscina, rede 
hidráulica p/ aquec. solar ou gás, piso em 
porcelanato. Marcia, (11) 99964-6353. 

Veículos
• Jipe Gurgel, 1985, bege, teto rígido, fibra, 
gasolina, catalisador, guincho-catraca, teto 
solar, tração positiva, fnal 8, c/ manual, me-
cânica e doc. ok. R$ 12.600. Estuda proposta. 
Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
• Fiat Palio ELX 1.4, 2009/2010, 62 mil km, 
única dona, placa 1, vermelho Alpine, direção 
hidráulica, desemb. traseiro, alarme, travas 

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

e vidros diant. elétricos, faróis de neblina, 
abertura interna do tanque e porta malas, CD 
player. R$ 20.500. Madalena, (11) 99413-6162.

Diversos
• Nintendo Dsi Xl, c/ 3 jogos originais, cartão 
R4. Tania, (11) 99783-9818 (WhatsApp).
• Cj. de malas, 1 grande, lilás, c/ segredo de 
bússola; 1 média, verde; 1 pequena, preta. 
R$ 250. Doralice, (11) 2041-0879 / 99607-
9370 (Vivo). 
• Guitarra Shelter California Special, azul e 
branca. R$ 350. Cristina, (11) 96426-7616 
(Tim). 

Permutas
• Simone Pereira Dutra, TB (caixa minuto), 
ag. Itapecerica da Serra, SR Santo Amaro, 
deseja permuta ou triangulação para SR Va-
le do Paraíba, em São José dos Campos, ou 
municípios limítrofes. Contato: (11) 2608-0250 
/ 98911-4088. 
• Moacir Cesar Martins, ag. Chácara Santo 
Antônio, deseja permuta com empregado 
sem função da SR Pinheiros, região da Lapa, 
Leopoldina, Bonfiglioli ou da SR Osasco, em 
agências no centro ou próximas. Contato: (11) 
3719-0123 / 99842-8853. 

Apartamento - Guarujá 
Alugo, para temporada, próx. às Praias de 
Pitangueiras e Enseada, 3 dorms., acomo-
dação para oito pessoas, duas vagas. Maria 
Emilia, (11) 2619-8460 / (13) 99708-8620 (à 
noite). Fotos: emiliapinder@yahoo.com.br

Casa em Maresias 
Alugo para temporada, 600 m da praia, 
2 suítes, 1 lavabo, coz. americana, sala e 
quintal amplas, churrasq., piscina, grama-
do, 4 vagas. Acomoda até 10 pessoas. Diá-
ria fora de temporada, R$ 500; temporada 
e feriados prolongados, R$ 700. João, (11) 
94766-0229 / faty_n@hotmail.com.


