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O jornal do empregado da Caixa

O Acordo Coletivo da catego-
ria bancária de 2016 foi fechado 
por dois anos e garante, em 2017, 
reposição da inflação (INPC) mais 
1% de aumento real.

Mas não é por isso que a ca-
tegoria não irá se mobilizar este 
ano. Nossa luta agora tem como 
foco o combate à terceirização 
para atividade-fim; defesa do em-
prego e dos bancos públicos e de-
bates sobre os impactos das refor-
mas trabalhistas e previdenciárias.

 Congresso estadual e nacio-
nal - o Congresso Estadual dos 
Empregados da Caixa da base da 
Fetec-CUT/SP ocorre dia 10 e 
tem como pautas: defesa do ban-
co público, saúde e condições de 
trabalho, Saúde Caixa, Previdên-
cia Social, Funcef e reformas que 
ameaçam os direitos dos trabalha-
dores. Da base da FEEB/SP-MS, 
o encontro regional aconteceu no 
último dia 3.

Destes encontros saem os de-
legados e as resoluções a serem 
debatidas com representantes dos 
trabalhadores de todo o país, no 
33º Congresso Nacional dos Em-
pregados da Caixa (Conecef).

A Conferência Nacional dos 
Bancários - que reúne trabalhado-
res de bancos públicos e privados 
- acontece entre 28 e 30 de julho.

Em defesa dos bancos públi-
cos - Uma das principais bandei-
ras da Campanha Nacional deste 
ano deve ser a defesa dos bancos 
públicos. Diferente do que acon-
teceu nos anos 90 - quando o 
governo preparava a Caixa para 
a privatização, descaradamente -, 
os ataques acontecem na surdina. 

A redução do quadro de pes-
soal, reestruturações, programas 
de demissão voluntária, retirada 
de funções, entrega de setores ao 
mercado - como loterias e seguros 
- fazem parte de uma estratégia de 
desmonte do banco público. 

Além do emprego de milhares 
de bancários, o desmonte da Cai-
xa ameaça o papel social do ban-
co. Dos valores arrecadados com 
as loterias geridas pelo banco, por 
exemplo, quase metade é destina-
da a programas sociais.

Em 2016, dos R$ 12,85 bilhões 
arrecadados, R$ 6,16 bilhões fo-
ram destinados a áreas prioritárias 
para o desenvolvimento como o 
Fundo de Investimento do Ensino 
Superior (Fies), o Fundo Nacional 

da Cultura (FNC), o Fundo Peni-
tenciário Nacional (Funpen), o 
Fundo Nacional de Saúde (FNS), 
a Seguridade Social e entidades 
especiais como Apae e Cruz Ver-
melha. 

Na área esportiva, o dinheiro 
arrecadado com as loterias ajudou 
os Comitês Olímpico e Paralímpi-
co brasileiros, entre outros.

A privatização da Lotex (uma 
das duas partes em que foram di-
vididas as Loterias da Caixa) já 
tem legislação aprovada. O BN-
DES publicou, em novembro do 
ano passado, edital para a contra-
tação de prestação de serviços téc-
nicos especializados necessários à 
execução do processo de privati-
zação e há rumores de que a nova 
empresa esteja operando até o fim 
do primeiro semestre de 2018.

Reformas trabalhista e da 
Previdência - a luta da categoria, 
neste ano, também é contra as re-
formas da Previdência e trabalhis-
tas. "Todos iremos perder direitos 
com essas reformas. Isso é fato", 

ressalta o diretor da APCEF/SP 
Leonardo dos Santos Quadros.

Se aprovada a reforma que 
desmonta a previdência, nossa 
aposentadoria vai ficar cada vez 
mais distante. "Importante lem-
brar que o fundo de pensão paga 
o complemento da aposentadoria. 
Se não existir mais a previdência, 
todos vamos ficar sem respaldo na 
velhice", salienta o diretor da AP-
CEF/SP. 

Em relação à reforma traba-
lhista para retirada de direitos, o 
projeto prevê que as férias pode-
rão ser divididas em até três pe-
ríodos; o intervalo para refeição 
poderá ser de 30 minutos; abre-se 
a prerrogativa de salário por pro-
dutividade e a jornada pode che-
gar a 220 horas mensais, o que 
pode levar o trabalhador a uma 
jornada de até 12 horas por dia, 
entre outras coisas.

"Só a união dos segmentos da 
Caixa conseguirá barrar esse 
novo ataque ao banco, que é 

diferente e muito mais atroz do 
que o dos anos 90"

"Será que, ao entregar as 
loterias à iniciativa privada, 
todos esses investimentos em 
áreas sociais permanecerão?"

"Em tempos de crise e de 
desemprego, as reformas são 

tudo o que patrão sonha 
para esfolar ainda mais o 

trabalhador"

"Só a união e a mobilização 
podem barrar tudo isso. 

Vamos à luta, companheiros!"
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Nossos espaços

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

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Aposentados visitam Pinacoteca do 
Estado em julho. Participe!
Passeio faz parte do projeto APCEF nos Passos da Cultura, idealizado pela APCEF/SP

O próximo APCEF nos Passos 
da Cultura está marcado para 14 
de julho, sexta-feira, às 9h45, e 
será um passeio à Pinacoteca de 
São Paulo, na Praça da Luz, den-
tro do Programa Meu Museu, da 
Prefeitura de São Paulo.

O Programa da Prefeitura pro-
move visitas educativas gratuitas 
para idosos a exposições com ofi-
cinas. Faz parte da programação 
também período para almoço (por 
conta do participante).

Inscrições gratuitas até 10 de 
julho pelo (11) 3017-8339 ou en-
vie e-mail para convites@apcefsp.
org.br.

Vagas limitadas.

Esportes

Já se inscreveu para a 
Corrida em Suarão?

Excursão

Inscreva-se em excursão para Ubatuba e visite a Flip

A última etapa da Corrida do 
Pessoal da Caixa em São Paulo 
acontece na praia de Suarão em 
11 de junho, domingo. As inscri-
ções são limitadas e podem ser 
feitas até 9 de junho. Tem também 
corrida e caminhada infantil.

Inscrições, (11) 5613-5600 ou 
esportes@apcefsp.org.br.

APCEF Indica

Voo de balão com 
desconto

A liberdade de voar e sentir 
o vento na pele é algo que não 
se esquece. Saída de Boituva, km 
116 da Rodovia Castelo Branco, 
no Centro Nacional de Paraque-
dismo. No mês dos namorados, 
voo duplo por R$ 510.

Decolagem: sábado e domin-
go, às 6 horas. 

Validade do voucher: seis 
meses a partir da compra.

Acesse www.bilheteria.com/
apcefsp e faça seu cadastro. Dú-
vidas, ligue (11) 3017-8300 ou 
e-mail convenios@apcefsp.org.br.

Visita a pontos históricos do centro de São Paulo, em março

Passeio de escuna em Paraty durante excursão para Ubatuba em 2016

Em julho, os associados arru-
mam as malas e, em mais uma 
trip da APCEF/SP, partem rumo à 
Colônia de Ubatuba, litoral norte.

Este ano, a excursão terá duas 
datas de saída: 27 e 28 julho, 
quinta e sexta-feira, com retorno 
no domingo, dia 30.

Para quem optar pela saída 
na quinta-feira, a primeira para-
da será na Fazenda da Comadre, 
localizada às margens da Rodovia 
dos Tamoios, em Paraibuna. 

Na sexta-feira tem visita ao 
Quilombo da Fazenda, na Rodo-
via Rio/Santos, com almoço qui-
lombola e apresentação do grupo 
de jongo (dança de roda de ori-
gem africana).

Para o sábado está programa-
da visita à Paraty, com passeio de 
escuna - e direito a belos cliques 
- e à Flip, um dos maiores eventos 
literários do país. Este ano, a obra 

do escritor carioca Lima Barreto 
será tema do festival.

À noite tem festa julina com 
muita música e quitutes típicos na 
Colônia.

Antes de voltar para São Pau-
lo, no domingo, está programado 
passeio na aldeia Boa Vista, da 

comunidade indígena Guarani, 
com oficina de arco e flecha, vi-
sita à casa de artesanato, apresen-
tação do Coral Guarani e visita à 
cachoeira. 

Gostou da ideia? Inscreva-se 
pelo telefone (11) 3017-8339 ou 
convites@apcefsp.org.br.

Clube

Aproveite a baixa temporada e utilize as churrasqueiras do clube
O clube da APCEF/SP, em In-

terlagos, na capital, disponibiliza 
churrasqueiras para utilização dos 
associados, com capacidade para 
receber até 30 pessoas em cada 
uma delas.

No período de baixa tempora-
da (de junho a setembro), os con-
vidados pagam valores menores 
para visitar o clube ao lado dos 
associados ou participar de even-

tos nas churrasqueiras. E, ainda, 
cinco carros de convidados das 
churrasqueiras estão isentos do 
pagamento de estacionamento.

Reservas, (11) 5613-5600 ou 
cecom@apcefsp.org.br.

Piscinas e restaurante - as 
piscinas e o restaurante estão fe-
chados desde 30 de maio. Para 
lanches, refeições rápidas e be-

bidas, os visitantes do clube po-
dem procurar a lanchonete nessa 
época.



Promoção por mérito:  
sobrecarga impede capacitação

AGENDA

Junho

APCEF nos Passos da 
Cultura: passeio turístico/

cultural na Baixada Santista, na 
cidade de São Vicente.

10

Festa Junina dos 
Aposentados: na Colônia 

da APCEF/SP em Suarão.
9

Corrida Fenae em Suarão: 
terceira etapa da corrida 

e caminhada, na praia próximo à 
Colônia da APCEF em Suarão.

11

Flip - 1ª saída: excursão para 
Ubatuba e visita à Feira 

Literária Internacional de Paraty.
27

Reservas nas Colônias: 
abertura das reservas, às 7 

horas, para o feriado de Finados.
27

Julho

Reservas nas Colônias: 
abertura das reservas para 

o feriado de 12 de outubro.
22

Flip - 2ª saída: excursão para 
Ubatuba e visita à Feira 

Literária Internacional de Paraty.
28

Fenae Jurídico

APCEF ingressa com 
ação para barrar  
RH 053 e AE 079

Ajude o Movimento Solidário a 
construir hortas em Belágua

Todo empregado da Caixa as-
sociado à APCEF/SP há pelo me-
nos 1 ano, sem interrupções, tem 
direito a um bônus promocional, 
para dedução do valor das diárias 
nas Colônias.

O cálculo do bônus é baseado 
no valor das 12 últimas contribui-
ções do associado à APCEF/SP.

Se ainda não utilizou seu bô-
nus, não perca tempo. O prazo 
termina em 28 de agosto. 

Quer saber o valor do seu 
bônus promocional? Ligue (11) 
3017-8300 ou envie e-mail para 
superv.relacionamento@apcefsp. 
org.br.

Já utilizou seu cupom 
especial de desconto?

Colônias

A APCEF/SP ingressou com 
ação coletiva contra a Caixa, no 
último dia 22, para anular itens 
do MNAE 079 - Apuração de 
Responsabilidade - e garantir o 
pagamento de salários e o amplo 
direito de defesa do empregado da 
Caixa até o término da apuração 
da responsabilidade instaurada 
contra ele.

Da forma como está hoje, 
eventual penalidade de suspensão 
ou indicação de demissão por jus-
ta causa é aplicada de imediato, 
antes mesmo da interposição de 
recurso pelo empregado ao Con-
selho Disciplinar da Matriz do 
banco.

A ação foi distribuída perante a 
87ª Vara do Trabalho de São Pau-
lo do Foro da Barra Funda, sob nº 
1000847-43.2017.5.02.0087.

Informações, envie e-mail para 
juridico@apcefsp.org.br, ligue 
(11) 3017-83111 ou 3017-8316.

Plantões - A APCEF disponi-
biliza assessoria para causas tra-
balhistas toda quarta-feira, a par-
tir das 14h30. Para causas cíveis, 
os plantões são às sextas-feiras, 
a partir das 14h30. Agende seu 
horário.

Em reunião do grupo de trabalho 
que trata da promoção por mérito 
na Caixa no dia 24, a Contraf-CUT 
apresentou como preocupação a di-
ficuldade dos empregados em reali-
zar horas de capacitação durante o 
expediente, em razão da sobrecarga 
de trabalho nas unidades.

A não reposição dos postos 
deixados pelos trabalhadores que 
aderiram aos Planos de Apoio à 

Aposentadoria e ao recente Plano 
de Demissão Voluntário Extraordi-
nário (PDVE) foram pautados na 
reunião. Não se pode aceitar que 
os empregados fiquem sem delta 
por falta de tempo para fazer a 
formação, uma vez que há 30 mil 
aprovados em Concurso Público 
aguardando serem chamados.

O objetivo da reunião foi es-
clarecer as informações referentes 

à promoção paga em 
2017, ano base 2016, 
além do fechamento 
dos critérios para a pro-
moção 2018.

Conforme divulgado 
em janeiro pela Caixa, 
dos 89.497 empregados 
passíveis de promoção 
este ano, 76.305 foram 
promovidos. Desse to-

tal, 62.475 (69,8%) tiveram um 
delta e 13.830 (15,4%), dois deltas. 
Ficaram sem nenhum delta 13.497 
trabalhadores, ou seja, 15% dos 
promovíveis. 

Em 2016, foram 14,6% empre-
gados que ficaram na situação “del-
ta zero”. Já a média, neste ano, foi 
de 1 delta por empregado, contra 
1,01 no ano anterior.

Reforma trabalhista - "A re-
forma trabalhista, sendo aprovada 
com o texto que está no Congresso, 
prevê - entre outras coisas - o fim 
da promoção por merecimento. Por 
isso que a mobilização contra o go-
verno Temer - que está patrocinan-
do esta reforma - é tão importante 
dentro da Caixa", explicou o diretor 
da APCEF/SP Leonardo dos Santos 
Quadros.

Sem trabalhadores suficientes para dar conta da demanda, falta tempo até para formação

O acesso a uma alimentação 
saudável, com refeições equilibra-
das cheias de legumes e verduras, 
pode fazer uma grande diferença 
no desenvolvimento de uma cida-
de inteira. O Movimento Solidário 
está ajudando a cidade de Belágua 
(MA) a se transformar por meio 
de hortas comunitárias. A meta 
é construir 10 hortas para intro-
duzir verduras, frutas e legumes 
na alimentação das 149 famílias 
atendidas pelo projeto. 

Para ajudar o projeto, é pos-
sível fazer doação em dinheiro 
ou em pontos do Mundo Caixa. 
Basta acessar www.fenae.org.br/
movimentosolidario e selecionar 
o projeto Belágua para escolher 
a quantia a ser doada. No site é 
possível saber exatamente o que 
será feito com o va-
lor doado.

O Movimen-
to - O Movimento 
Solidário é um pro-
jeto da Fenae que 
busca transformar 
o mundo. Criado 
em 2005, ele atua 
como programa de 
responsabilidade 

social da Fenae, da Wiz e da In-
tegra Participações, que trabalha 
em prol da diminuição da desi-
gualdade social e da melhoria da 
qualidade de vida de milhões de 
brasileiros.

O propósito do Movimento 
Solidário é levar desenvolvimento 
sustentável para regiões em con-
dições precárias em todo o país, 
buscando sempre erradicar a po-
breza extrema, elevar os níveis de 
ensino e saúde, além de promover 
a igualdade de gênero e a autono-
mia das mulheres. 

O projeto já mudou a realida-
de de Caraúbas (PI) e atualmente 
tem como frentes de trabalho a 
cidade de Belágua (MA) e o Lar 
das Crianças Nossa Senhora das 
Graças em Petrópolis (RJ).



Nossa história 
em 110 manchetes

A cada edição do jornal APCEF em Movimento, você poderá recordar 
momentos importantes das lutas dos empregados da Caixa. Acompanhe!

No início de 1999, a Caixa pretendia realizar o processo 
de licitação para terceirizar o tratamento de documentos e 

numerário coletados no caixa rápido em diversas agências e 
na área de telemarketing em São Paulo e região sul do país. 
A APCEF/SP alertou que o processo de terceirização abria as 
portas para uma futura privatização do banco, situação que 

voltou a rondar os empregados este ano. 

Terceirização adiada
março de 1999

Nosso #tbt desta semana é em clima de festa junina, com gostinho 
de pipoca, quentão e canjica. Então, a gente aproveita para 

relembrar a tradicional Festa Junina da APCEF/SP, que acontece 
todos os anos no clube da capital, em Interlagos. A foto em destaque 

é de 2014, quando mais de 1.500 associados e dependentes 
divertiram-se nas barracas de brincadeiras, saborearam os quitutes 

típicos e dançaram muito ao som da banda Bicho de Pé.

Imagens

Corrida Fenae do Pessoal da Caixa - clube

Informes publicitáriosAnúncios

Apartamentos
• 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, Rua Bartira, 654, 79 
m2, próx. à PUC, mobiliado, 3 dorms., prédio 
c/ 12 andares, sem garagem. Aceita financia-
mento. Wilson, (11) 97103-2026 (WhatsApp) / 
wilson.esteves@terra.com.br. 
• Vd., em Sorocaba, próx. centro comercial, 2 
dorms. (1suíte), wc social, lavand., despensa, 
salão de festas com churrasq., garagem, taxa 
de cond. c/ água inclusa. R$ 210 mil. Aceita 
veículo, terreno e financiamento. Cecília, (15) 
3035- 2948 / 3011-4018 / 99794-2608. 
• Vd., São Judas, capital, 700 m do metrô, 
3 dorms. (1 suíte)., wc social, sala ampla, 2 
vagas demarcadas. R$ 620 mil. Aceita finan-
ciamento. Vitor, (11) 96078-3743
• Aluga, Guarulhos, Gopoúva, 2 dorms (c/ ar-
mários emb.), sala 2 ambs., coz. planejada, á. 
s., 1 vaga. Elizabeth, (11) 98160-1330 / Darley, 
(11) 99818-1311. 
• Vd. ou alugo, Cambuí, Campinas, 62 m2, 1 
suíte, sala 2 ambs., varanda, wc. social, corr., 
vent. de teto no quarto e na sala, armários 
embut., aquec. central a gás, garagem priv., 
salão de festas, espaço fitness, portaria remo-
ta. Eliete, (19) 3243-3579 / 3579-5329.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. ao me-
trô, 3 dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., coz. c/ 

armários, quintal c/ churrasq., 2 vagas. Aceita 
financiamento. R$ 650 mil. Mirian / Roberto, 
(11) 99941-1421 / 99629-2712. 
• Vd., Itu, 300 m2, 222 m2 a. ú., 4 dorms., 
sala 2 ambs., sala de jantar e tv, cozinha, 
lavanderia, área de lazer c/ churrasq. e spa 
p/ 5 pessoas, quintal, jardim, 4 vagas. Rita ou 
Patrícia, (11) 99897-7176 / 97425-5629 (com.). 

Casa 
• Vd., próx. à estação Praça da Árvore, 220 
m2, 3 dorms., lavand., dep. de emp. Estuda 
permuta por imóvel de menor valor, de prefe-
rência na região ou em Sorocaba. R$ 820 mil. 
Izilda, (11) 3571-6094 / 98744-8717. 

Sobrados
• Vd., Poá, próx. Theatro Municipal, Praça dos 
Eventos, 2 dorms. (1 suíte c/ hidro e closet), 3 
wc., sala de estar, coz. planejada, piscina, 3 
varandas, churrasq., fogão a lenha, 4 vagas (2 
cobertas). Doc. ok. R$ 780 mil. Aceita financ. 
e carta de crédito. Norberto, (11) 4638-2083 
/ 99551-6233. 

Terrenos
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube náu-
tico, restaurantes, piscinas, quadras poliespo-
tivas, segurança e portarias. Doc. em ordem. 
R$ 21 mil. Estuda proposta. Margarida, (11) 
99464-9903/ (19) 3835-7525.
• Em Pardinho, loteamento Ninho Verde II, Km 

196 da Rodovia Castelo Branco, 588 m2, clubes 
privativos, centro comercial, lagos p/ esportes 
náuticos, área verde, segurança, infraestrutu-
ra, escritura definitiva. Facilito pagamento. 
Johelena, (11) 5031-6071 / 99686-4919. 

Veículos 
• Ford Ka, 1.6, 2010/2011, preto, 54 mil km, 
única dona, completo. R$ 20.900. Aceita troca 
por veículo Hatch automático. Jaíza, (19) 3232-
6538 / (19) 99112-3622. 
• Corolla Fieldes S 1.8, 2007, gás, preto, op-
cionais, bancos de couro, riscos na pintura, 
tira 10% da tabela FIPE (tabela R$ 26.745). 
Jenifer, (19) 99394-8335 (Claro) / (19) 98266-
8996 (Tim). 

Permutas
• Ivani Silva, lotada na CITDI/SP, Brás, deseja 
permuta com seguintes áreas, GI Gestão de 
Pessoas São Paulo, GI Fundo Garantia São 
Paulo, SR Santana, CN Tesouraria de Nume-
rário, sem função. Contato: (11) 94215-2929. 
• Sérgio Rogério Américo, lotado na agên-
cia Juscelino Kubitschek, deseja permuta ou 
triangulação como técnico bancário para SR 
Santana. Contato: (11) 96084-2424. 

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

Fotos da segunda etapa, em 28 de maio. Inscreva-se até dia 9 para corrida e caminhada em Suarão


