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O jornal do empregado da Caixa

A Caixa publicou, em 3 de 
agosto, uma nova versão da RH 
037, a fim de adequar a normativo 
à Lei 13.429/2017 - sancionada 
por Michel Temer -, que permite 
a contratação de trabalhadores por 
meio de empresas que forneçam 
mão de obra terceirizada para a 
realização de tarefas de técnicos 
bancários.

"É mais um ataque aos direitos 
dos trabalhadores, mais um passo 
no desmonte do banco público", 
indignou-se o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. 

A normativa não estipula a 
quantidade de temporários que se-
rão contratados e prevê que o nú-
mero dependerá da disponibilida-
de orçamentária e dos resultados 

esperados pelo gestor, com base 
nas determinações da Gerência 
Nacional do Quadro de Pessoas e 
Remuneração (Geper).

De volta ao pesadelo - nos 
anos 2000, a Caixa efetivou pro-
jeto de contratação de terceiriza-
dos e chegou a ter quase o mesmo 
número de trabalhadores concur-
sados e contratados por empresas 
locadoras de mão de obra atuando 
no dia a dia do banco. 

Com a assinatura de um Termo 
de Ajuste de Conduta (TAC), com 
o Ministério Público, conquistado 
após diversas ações judiciais con-
tra a terceirização da atividade-
-fim, o banco teve de encerrar 
este tipo de contratação, que foi 
extinta em 2006, mas manteve 

a normativa. O cenário agora é 
mais preocupante, pois, além da 
normativa RH 037, a direção do 
banco ainda conta com o amparo 
da lei da terceirização irrestrita e 
das mudanças da reforma traba-
lhista, que passa a vigorar em 14 
de novembro deste ano.

Leia, na página 3, matéria so-
bre o desmonte do banco.

Reunião da CEE/Caixa - em 
15 de agosto, a Comissão Execu-
tiva dos Empregados (CEE/Caixa) 
se reunirá com os representantes 
da Caixa para discutir, entre ou-
tros assuntos, a normativa.

Repercussão na grande mí-
dia - no fim de semana. publica-
ções em todo o país noticiaram a 

estratégia da Caixa ao reeditar a 
normativa RH 037. 

A direção do banco público 
justifica que “a medida é uma 
adequação à lei de terceirização 
sancionada em 31 de março pelo 
governo” e, ainda, afirmou à Fe-
nae e à Contraf-CUT, por meio do 
diretor de Gestão de Pessoas, José 
Humberto Pereira, que “o banco 
não tem intenção de utilizar o RH 
037 para contratação de bancários 
temporários”. Como diria Vinícius 
de Moraes, “se foi pra desfazer, 
por que é que fez?”.

"A Caixa precisa voltar a con-
tratar, mas por meio de concurso 
público, com todos os direitos 
garantidos àqueles que exercem a 
função de bancários", concluiu o 
diretor-presidente da APCEF/SP.

Funcef divulga balanço 2016. E tem novo equacionamento
Na sexta-feira (4), após mui-

tos meses de atraso, a Funcef di-
vulgou o balanço anual de 2016. 
Todos os planos ficaram abaixo da 
meta atuarial. 

Apesar do tom otimista com 
que a Funcef divulgou os resulta-
dos, o REG/Replan Saldado acu-
mula déficit a equacionar de R$ 
5,4 bilhões e o Não Saldado, R$ 
1,214 bilhão. 

Os valores deverão ser objeto 
de novo equacionamento e, conse-
quentemente, novas contribuições 
extraordinárias aos participantes 
desses planos. Novo Plano e REB 
não terão contribuições extras. 
Será o terceiro equacionamento 
do REG/Replan Saldado.

O que mais se aproximou 
da meta foi o Novo Plano, com 
rentabilidade de 12,37% ante o 
esperado de 12,58%. Os demais 
permaneceram muito abaixo do 
esperado. 

A Fundação afirma que inicia 
recuperação, mas o fato é que há 
um novo déficit a equacionar e, 
de acordo com a lei, o respectivo 
plano de equacionamento terá de 
ser definido até dezembro.

 
Contencioso continua cres-

cendo - O passivo trabalhista da 
Caixa, que vem sendo pago pela 
Funcef com o dinheiro dos par-
ticipantes, conhecido como con-
tencioso, cresceu 21,6% de 2015 

para 2016, o que representa um 
aumento de R$ 430 milhões. 

A maior parte das ações, se-
gundo os dados do balanço, re-
fere-se à função de confiança e 
CTVA. Diferentemente de ativos 
de investimentos que podem se 
desvalorizar e recuperar 
valor, a saída de recursos 
por condenação judicial 
sem a integralização de 
reserva é perda sem re-
torno, literalmente pre-
juízo.

Encontros - Durante 
todo o mês de agosto, a 
APCEF/SP realiza en-
contros, na capital e no 

interior, para debater o contencio-
so e o equacionamento.

Confira, na página 3, em nosso 
site e nas redes sociais, as datas e 
os locais dos encontros e partici-
pe! Informações, (11) 3017-8315 
ou sindical@apcefsp.org.br.
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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) 3832-2452

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Fim de semana especial em Avaré, 
com monitoria e corrida rústica
Hospedagem e inscrições para a corrida com superdesconto até 15 de agosto. Não perca!

Aposentados

Associados podem 
levar convidados ao 
clube gratuitamente

APCEF Indica

Assista Shrek, o Musical, 
no Teatro UMC

Esta semana, a APCEF indica 
o espetáculo “Shrek, o Musical 
Tya", no Teatro UMC, Vila Leo-
poldina, capital. 

Valores promocionais para as-
sociados da APCEF na compra do 
ingresso pelo site Bilheteria.com 
no espetáculo de um personagem 
capaz de arrancar lágrimas de fe-
licidade.

Informações, (11) 3017-8332 
ou convenios@apcefsp.org.br.

Colônias

Pai associado não paga neste fim 
de semana. Vai perder?

Clube

Feriados: ainda há vagas nas Colônias
As Colônias da APCEF/SP são 

as melhores opções para os asso-
ciados descansarem e passearem 
nos próximos feriados sem gastar 
muito e, ainda, recebendo atendi-
mento exclusivo.

O melhor é que ainda há vagas 
para os feriados de 7 de setembro, 
12 de outubro e 2 de novembro 
nas Colônias de Campos do Jor-
dão, Ubatuba, Suarão e Avaré.

Não perca a oportunidade de 

Anote na sua agenda: em se-
tembro, dias 23 e 24, acontecem 
os Jogos dos Aposentados no 
clube, organizados pela APCEF/
SP em parceria com a Apea/SP.

Podem participar aposentados 
e pensionistas associados à AP-
CEF/SP ou à Apea/SP e depen-
dentes (mãe, pai, sogro ou sogra).

Inscreva-se no nosso site ou 
www.apeasp.org.br.

Comemore o Dia dos Pais nas 
Colônias da APCEF/SP, no litoral 
ou no interior. 

Até 13 de agosto, pai asso-
ciado (titular), acompanhado do 

filho, não paga hospedagem nas 
Colônias de Avaré, Campos do 
Jordão e Ubatuba. Faça uma sur-
presa para quem você ama. Ligue 
e faça sua reserva! 

Mas fique atento, Campos do 
Jordão já está com lista de espera 
para o fim de semana (dias 12 e 
13).

Nas diárias de Avaré estão in-
cluídas três deliciosas refeições. 
Em Ubatuba é oferecido um ca-
prichado café da manhã para os 
hóspedes, que depois podem co-
nhecer algumas das mais de 150 
praias e ilhas do litoral norte.

A 2ª Extreme Trail Run é uma 
corrida de aventura, com percurso 
em meio à natureza e duas opções 
de quilometragem: 7 km (light) e 
13 km (hard).

Convidamos você para parti-
cipar da edição que acontece em 
Avaré no dia 27 de agosto, do-
mingo. Os associados da APCEF 

têm desconto especial no valor da 
inscrição na corrida e na hospeda-
gem na Colônia de Avaré.

O associado poderá retirar o 
kit de participação (chip descar-
tável, número de peito e camiseta) 
diretamente na Colônia, com todo 
o conforto e comodidade.

A APCEF/SP oferecerá, ainda, 

estrutura exclusiva para seus asso-
ciados no local do evento. 

Valores especiais para corrida: 
associado, R$ 20; não associado, 
R$ 55. Garanta sua vaga até 15 
de agosto pelo esportes@apcefsp.
org.br ou (11) 5613-5600.

Tem espaço novo para as 
crianças em Avaré

Atenção criançada: tem um 
espaço muito aconchegante para 
você se divertir lá em Avaré. 
Tem materiais para pintura, de-
senhos, brinquedos... Venham 
conhecer!

desfrutar de espaços preparados 
especialmente para recebê-los. 
Ligue e faça sua reserva.

Quer curtir o clube da APCEF/
SP na capital paulista com seus 
amigos? Então aproveite a promo-
ção da baixa temporada.

A APCEF/SP disponibiliza - 
até 23 de setembro - 10 convites 
por mês para que o associado pos-
sa levar convidados, gratuitamen-
te, ao clube.

Os convites podem ser soli-
citados pelo telefone (11) 3017-
8300 ou pelo e-mail promocoes@
apcefsp.org.br.

Estrutura - na época mais fria 
do ano, as piscinas e o restaurante 
do clube permanecem fechados.

Mas você pode aproveitar as 
churrasqueiras, quadras poliespor-
tiva e de tênis, campo de futebol, 
lanchonete e muito mais.Vista aérea da piscina da Colônia de Suarão

Quadras de tênis do clube da APCEF/SP

Inscreva-se nos Jogos 
dos Aposentados, em 
setembro

Jogos dos Aposentados no clube em 2015



Funcef: reunião na Cedes, 
10h e 13h.11

Governo retoma projeto dos anos 90 
e prepara banco para privatização

AGENDA

Saúde Caixa

APCEF realiza encontro para debater as ameaças ao plano de saúde

A década de 90 foi difícil para 
os bancários da Caixa e do Banco 
do Brasil. Isso porque os bancos 
públicos estavam na mira do pro-
grama nacional de desestatiza-
ções, implementado pela gestão 
neoliberal de Fernando Henrique 
Cardoso, que ocupou a Presi-
dência da República entre 1995 
e 2002. Felizmente, não houve 
tempo para concluir o projeto. 

Anos 90 - Os presidentes do 
banco alteraram as estruturas das 
agências e priorizaram o autoa-
tendimento. Segregou-se a área 
social e, em algumas unidades, 
colocou-se o atendimento social, 
literalmente, na garagem. Os en-
velopes deixados nas máquinas 
passaram a ser manuseados por 
trabalhadores contratados por em-
presas locadoras de mão de obra. 

O número de caixas executi-
vos foi reduzido (caixa-flutuante). 
Criou-se o RH 008 para demis-
são imotivada. Houve concurso 
público em 1998, mas os novos 
empregados receberam tratamento 
diferenciado, sem direito a licen-

ças, salários menores, plano de 
saúde e de aposentadoria inferio-
res. Criou-se uma nova forma de 
pagar os salários dos gerente, o 
GTAG. No caso de afastamento 
ou aposentadoria, passou a valer 
apenas o salário-base, sem o com-
plemento.

Em 1998 foi a vez de mexer 
no plano de previdência. Em 2000 
foi implementada a segmentação, 
cujo principal objetivo era reduzir 
os custos de mão de obra e ade-
quar a área comercial ao modelo 
privado. 

Em 2001 foi anunciado o fim 
das áreas-meio. Os empregados, 
cerca de 20 mil, tiveram de achar 
vagas em agências ou Escritórios 
de Negócios. Na mesma época foi 
lançado um Programa de Apoio 
à Demissão Voluntária. Foi nes-
se período também que surgiu a 
ideia de se livrar da “massa ve-
lha” de trabalhadores da Caixa, 
aqueles empregados com mais 
tempo de casa e que “custavam” 
mais para o banco.

Em 2000, a Caixa possuía 53 
mil empregados concursados e 51 
mil terceirizados.

Qualquer semelhança não 
é mera coincidência - A fórmu-

la usada pelo governo neoliberal 
naquela época não é muito dife-
rente do que está acontecendo. 
Tornar péssimas as condições de 
trabalho, impor metas abusivas 
e provocar esgotamento e afas-
tamentos, forçar a extrapolação 
constante da jornada, fazer com 
que a população fique insatisfeita 
com os serviços oferecidos, re-
tomar a terceirização, reduzir o 
número de empregados com pro-
gramas de demissão, não realizar 
concursos públicos, criar reestru-
turações, acabar com departamen-
tos... "Alguns empregados podem 
até achar que essas mudanças não 
irão atingi-los, mas é preciso ter 
ciência de que o desmonte do ban-
co não será bom para ninguém", 
alertou Kardec de Jesus Bezerra.

Como matar uma estatal - 
Em 1990, Herbert de Souza, o 
Betinho, escreveu um artigo inti-
tulado "Como matar uma estatal",  
antecipando a grande onda de 
privatizações levada a cabo pelos 
governos Collor e FHC. A trajetó-
ria recente da Caixa indica que o 
atual governo retomou a tentativa 
de aplicar a receita fatal.

Baseada neste artigo, a AP-
CEF/SP irá publicar uma série de 
matérias sobre as mudanças que 
estão sendo implementadas na 
Caixa. "Nossa intenção é com-
parar os processos e mobilizar 
os empregados. Vamos nos unir 
e resistir a mais esse ataque", 
convocou o diretor-presidente da 
APCEF/SP.

APCEF lança série de matérias sobre desmonte do banco público. Acompanhe

Agosto

Reestruturação: plenária 
no SEEB SP, 18h.10
PDVE: reunião na capital, 
às 18h.10

Funcef: reunião na ag. Pres. 
Kennedy, Diadema, 16h30.14
Funcef: reunião na ag. 
Demarchi, São Bernardo, 9h.15
Funcef: reunião na Giret 
ABC, São Bernardo, 11h.15
Funcef: reunião na ag. São 
Bernardo do Campo, 16h30.15
Funcef: reunião na Gihab / 
Gigov, Santo André, 13h30.16
Funcef: reunião no Grand 
Plaza Shopping, Santo 

André, 16h30.
16

Funcef: reunião na ag. 
Guaratinguetá, 9h30.17
Funcef: reunião na ag. São 
Caetano do Sul, 16h30.17
Funcef: reunião na ag. 
Taubaté, 9h30.18
Funcef: reunião na SR Vale 
do Paraíba, 14h.18
Funcef: reunião na ag. 
Cubatão, 10h.22
Funcef: reunião na SR 
Baixada Santista, Gihab, 

Gigov e Giret, 14h.
22

Funcef: reunião na ag. 
Santos, 16h30.22

Funcef: reunião no SEEB 
Catanduva, 19h.23
Funcef: reunião na ag. 19 
de Março, 9h30.24
Funcef: reunião na SR São 
José do Rio Preto, 11h, 

15h30 e 18h.
24

Funcef: reunião na ag. São 
José do Rio Preto, 9h30.25
Funcef: reunião no SEEB 
São José do Rio Preto, 19h.25
Extreme Trail Run: corrida 
rústica em Avaré.27

Reservas nas Colônias: 
abertura para Ano Novo.24

Saúde Caixa: reunião na 
sede da APCEF, 14h e 18h30.22

"Precisamos nos unir 
e resistir aos ataques 

do governo, que 
têm a intenção de 
destruir a Caixa."

A APCEF/SP realiza, em 22 
de agosto, encontro para debater 
as ameaças ao plano de saúde dos 
empregados da Caixa na sede da 
entidade, às 14 horas e 18h30.

Este é o terceiro encontro 
promovido pela entidade. No pri-
meiro, em 19 de julho, foi apre-
sentado o histórico e a questão 
do provisionamento do benefício 
pós-emprego (CPC 33). No dia 
26, foi a vez de representantes 
da Gipes/SP tirar dúvidas sobre 
a funcionalidade do Saúde Caixa. 
"Agora, iremos debater as amea-

ças. O governo quer acabar com 
o modelo de plano existente atu-
almente", explicou a diretora da 
APCEF/SP Ivanilde de Miranda. 

Inscreva-se até 18 de agosto 
pelo convites@apcefsp.org.br ou 
(11) 3017-8339. A entrada será 1 
quilo de alimento não perecível.

Encontro em 19 de julho, na sede da APCEF

Reajuste será  
debatido em janeiro

Representantes dos empre-
gados participaram no dia 2, 
em Brasília, de audiência de 
processo contra o reajuste do 
Saúde Caixa. 

Foi dado prazo para o 
Ministério Público apresentar 
parecer e nova audiência está 
marcada para 23 de janeiro. 
Até lá, fica mantida a liminar 
obtida pelas entidades que sus-
pendeu o reajuste.



Informes publicitários

Anúncios

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., flat na Alameda Campinas, capital, próx. 
metrô Trianon/Masp, Av. Paulista, Ed. Gazeta/Fac. 
Casper Líbero, 30 m2, mobiliado, coz. equipada, 
limpeza diária, tv a cabo, internet, 1 vaga. Aceita 
carta de crédito / financ. R$ 320 mil. Vidimar, (11) 
99449-6711 / vidimar.s@globo.com.
• Vd., Saúde, capital, R. Mauro, 5 min. do metrô 
Saúde, 1º andar, 70 m2,  2 dorms., 3º reversível, 
sala 2 ambs., churrasq., salão de festas e jogos, 
R$ 400 mil. Aceita proposta. Valdir, (11) 3146-
5399 / 98706-0974 (Tim). 
• Vd., Vila Vera, capital, Rua Descampado, cond. 
Gardens Living Club, 2 dorms. (1 suíte), 2 wc. c/ 
box e armários, á. s., sacada com fechamento. R$ 
430 mil. Armando, (11) 99804-7590 (WhatsApp). 
• Vd., Sorocaba, perto de centro comerc., Rua 
Ministro Salgado Filho, Vila Fiori, 2 dorms. (1 
suíte), wc social, lav. despensa, salão de festas 
com churrasq., garagem. Cond. c/ água, R$ 170. 
Cecília, (15) 3035 2948 / 99794-2608 / 3316-3643 
/ cecilia.alquezar@hotmail.com.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. a metrô, 3 
dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., coz. c/ armários, 
quintal c/ churrasq., 2 vagas. Aceita financ. R$ 
650 mil. Mirian / Roberto, (11) 99941-1421 / 
99629-2712. 
• Vd., Itu, 300 m2, 222 a. ú., 4 dorms., sala 2 
ambs., sala de jantar e tv, lavanderia, área de 
lazer c/ churrasq., spa p/ 5 pessoas, quintal, jar-
dim, 4 vagas. Rita ou Patrícia, (11) 99897-7176 / 
(11) 97425-5629 (horário comercial). 

Terrenos
• Em Bragança Paulista, 5 km do Bragança 
Garden Shopping, 600 m2, loteamento fechado, 
plano. R$ 150 mil. Marcia, (11) 99964-6353 / 
caramaschi12000@yahoo.com.br. 
• Em Paranapanema, Cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, próx. à represa Jurumirim, 450 m2, 
clube de lazer, portaria, restaurante. Quitado. R$ 
10 mil. Eiko, (11)2946-7891/97509-7988.

Veículos
• Hilux CD 4X2 SR, 2013, 15 mil km, flex, auto-

mática, cinza, ar-cond., direção, única dona. IPVA 
2017 pago. Renato, (11) 3201-6266 (14 às 20h) / 
99582-6443 / renatonunes2000@yahoo.com.br. 

Diversos 
• Terreno, Cemitério Parque dos Girassóis, São 
Paulo. R$ 6.500. Geny, (11) 3564-7774 / 5641-
7257 / 96283-8141. 
• Título patrimonial familiar remido do clube te-
mático Magic Coty, quitado. R$ 7 mil. Aceita con-
traproposta. Edson, (11) 4693-5659 / 99825-6762 
(WhatsApp) / edson.ribeiro29@hotmail.com 
 
Permutas 
• Moacir César M. Araújo, ag. Chácara Santo Antô-
nio, capital, deseja transferência ou triangulação 
para ag. 3055, SR Santo Amaro, SR Osasco (região 
central) ou SR Pinheiro. Contato: (11) 99842-8853. 

Para ver mais fotos e vídeos, acesse www.apcefsp.org.br > Informações > Multimídia

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!

Um dos principais pontos reivindicados pelos bancários 
daquela época era o pagamento semanal betenizado, este 
era o único meio para que os trabalhadores não tivessem 

maiores perdas salariais. A proposta era para que em vez de 
receber o dinheiro uma vez por mês o salário seria recebido 

por semana, corrigido pela variação BTN.

“É muito mês para
pouco salário"

janeiro de 1990

Neste período, a APCEF/SP recebeu muitas denúncias 
de empregados preocupados com o novo modelo de 

segurança implantado pelo banco. O principal motivo é 
que seguranças armados assumiam posto nas agências 

sem o devido treinamento.

"modelo de segurança 
da Caixa preocupa 

empregados"
março de 2005

Estão abertas as reservas para o feriado do Natal nas Colônias 
da APCEF/SP e, no #tbt dessa semana, a gente resgata a 

lembrança das comemorações nos espaços, sempre lotadas de 
associados e seus dependentes. Em destaque, Papai e Mamãe 

Noel fizeram muita festa em Avaré, em 2012.

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

Imagens

Festas julinas em Ubatuba e Avaré Vídeo

Agência Carapicuíba 
em Campos do Jordão

Workshop de mídias sociais


