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O jornal do empregado da Caixa

Metas de trabalho preestabe-
lecidas formalmente firmadas por 
meio de assinatura em termo de 
compromisso individual, que ser-
virá de parâmetro para avaliação 
objetiva, conforme seu cumpri-
mento, e subjetiva, conforme a 
avaliação do gestor.

Assédio? Pode parecer, mas a 
direção da Caixa chama isso de 
Gestão de Desempenho de Pesso-
as (GDP) e ampliou o programa 
a fim de alcançar todos os em-
pregados que tenham concluído 
o contrato de experiência e que 
não estejam cedidos, requisitados 
ou liberados.

O GDP nada mais é que uma 
ferramenta cruel da Caixa para 
estabelecer metas inatingíveis, 
retirar a função dos empregados, 
precarizar as relações de trabalho 
e implementar a meritocracia.

E como se dá a meritocracia? 
O empregado distancia-se do cole-
tivo e passa a enxergar que a pres-
são da cobrança por cumprimento 
de metas abusivas é apenas uma 
prática de mercado. Importante 
lembrar que as oportunidades são 
desiguais e as condições de traba-

lho inadequadas. Além disso, para 
que um indivíduo alcance as me-
tas, outros empregados atuam no 
processo, muitas vezes segurando 
o atendimento ao público ou so-
lucionando imprevistos. 

Adoecimento e níveis de es-
tresse elevados, clima organiza-
cional e condições de trabalho 
péssimos são consequências do 
programa da Caixa. “Quase todos 
os empregados estão ameaçados 
com este modelo de gestão que, 
entre suas finalidades, visa acabar 
com o plano de carreira", critica 
a diretora da APCEF/SP Ivanilde 
de Miranda. "Além disso, a dire-
ção do banco impõe uma cultura 
que pune seus empregados e, ao 
mesmo tempo, concretiza a polí-
tica de governo de desmonte do 
banco público”, explica.

Cobrança - o assunto foi tema 
da rodada de negociação com a 
Caixa, em 15 de agosto. No en-
tanto, a direção do banco limitou-
-se a dizer que irá fornecer mais 
informações sobre a assinatura do 
termo de compromisso individual 
em breve. Leia no quadro ao lado.

A direção da Caixa manteve 
a postura inflexível em reunião 
com a Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE/Caixa), em 
rodada da mesa de negociação 
permanente, dia 15, em Brasília. 

No mesmo dia, empregados 
da Caixa em todo o país fizeram 
Dia Nacional de Luta. Em São 
Paulo, dirigentes percorreram 
unidades do banco e as Girets 
(Gestão de Retaguarda), conver-
saram com empregados e distri-
buíram carta aberta em defesa 
dos direitos dos trabalhadores e 
do banco público, ameaçado pelo 
governo Temer, com redução de 
programas sociais, cortes de pos-
tos de trabalho e fechamento de 
agências e áreas estratégicas.

Confira os assuntos debatidos 
na rodada de negociação:

Greve - a revogação da falta 
injustificada, aplicada aos em-
pregados que aderiram aos ma-
nifestos e greves gerais de 28 de 
abril e 30 de junho, foi respon-
dida pela Caixa meramente como 
uma intenção de negociar.

RH 037 - sobre o RH 037, 
que trata da contratação de ban-
cários temporários, a direção 
do banco afirmou que não tem 
intenção de trabalhar com tem-
porários, porém não demonstrou 
disposição em revogar a norma.

Verticalização - a Caixa não in-
formou os dados sobre fechamentos 
de unidades, apenas diz que serão 

avaliadas 100 agências no país 
conforme retorno financeiro.

PDVE - a direção do banco 
afirmou que não haverá repo-
sição de empregados devido à 
adesão ao Programa de Desliga-
mento Voluntário Extraordinário.

GDP - a Caixa deu como pra-
zo até o final do mês para os em-
pregados assinarem os acordos 
individuais de metas do GDP. A 
Caixa apenas afirmou que, em 
breve, irá fornecer orientações 
mais claras sobre o processo.

Caixas - informou, ainda, 
que há 12.180 empregados que 
mantém a função de caixa efeti-
vo, mas que só no mês de junho 
foram realizadas 22 mil aberturas 
de caixa-minuto, confirmando a 
política de gestão de extinção de 
função, descomissionamento e 
redução de folha de pagamento.

Funcef - a CEE propôs debate 
quanto à situação do contencioso 
da Funcef e entregou à Caixa o 
Relatório do Contencioso, elabo-
rado pela Fenae e Contraf-CUT 
(veja, na página 3, calendário de 
reuniões sobre o assunto).

Avaliador de penhor - foi 
prorrogado o prazo para paga-
mento do adicional de insalu-
bridade. As entidades devem 
apresentar os estudos sobre con-
dições de trabalho dos avaliado-
res de penhor até o fim do mês.

Rodada da mesa de negociação permanente, em 15 de abril. GDP foi um dos assuntos da pauta
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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

Venha passar um réveillon diferente 
nas Colônias do litoral ou interior
Reservas serão abertas na quinta-feira (24), em todos os espaços, às 7 horas

APCEF Indica

Peça "Gatão de Meia 
Idade", no Teatro J. Safra

A comédia teatral é inspirada 
no livro "Cama de gato, Histórias 
de Cama do Gatão de Meia Ida-
de", de Miguel Paiva, e conta com 
a participação do ator Oscar Ma-
grini e da atriz Leona Cavalli, no 
Teatro J. Safra, na Barra Funda. 
Até 14 de outubro.

Associados da APCEF têm 
50% de desconto. Solicite seu 
código pelo (11) 3017-8332 ou 
convenios@apcefsp.org.br.

Colônias têm vagas para feriados prolongados. 
Faça já sua reserva!

APCEF leva associados para Petrópolis
Vamos conhecer a linda cida-

de fluminense de Petrópolis, sua 
história, as construções e castelos 
que nos remetem aos tempos do 
império brasileiro?

Então, você não pode perder a 
próxima excursão da APCEF. No 
roteiro estão museus, espetáculos, 
cervejarias e muita diversão. 

Também vamos abraçar as 
crianças e os adolescen-
tes que vivem no Lar de 
Crianças Nossa Senhora das 
Graças, projeto que recebe 
apoio do Movimento So-
lidário dos empregados da 
Caixa desde 2002.

Reserve o período de 
22 a 28 de outubro. Infor-
mações, (11) 3017-8339 ou 
convites@apcefsp.org.br.

As Colônias da APCEF/SP são 
excelentes opções para os associa-
dos descansarem nos próximos fe-
riados.

Aproveite para relaxar o cor-
po e a mente sem gastar muito 
e, ainda, receber um atendimen-
to especial.

Ainda há vagas para os 
feriados prolongados de 7 de 
setembro, 12 de outubro, 2 de 
novembro e Natal em Avaré, 
Campos do Jordão, Suarão e 

Anote na sua agenda para não 
esquecer: nesta quinta-feira (24), 
às 7 horas, serão abertas as re-
servas para hospedagem durante 
o réveillon em todas as Colônias 
da APCEF/SP.

É só escolher se prefere brin-
dar a chegada do novo ano no 
litoral ou no interior, ligar e ga-
rantir sua vaga. Para os hóspedes 
das Colônias de Avaré, Campos 
do Jordão e Ubatuba estão pro-
gramadas ceias deliciosas com 
música ao vivo e muita diversão.

Confira valores no site. Aces-
se também os álbuns de fotos no 
Facebook e confira como foram as 
comemorações em 2016.

Movimento Solidário no Lar das Crianças, em Petrópolis

Incentive seu filho a 
participar do Concurso 
de Desenho da APCEF

Eventos

Chegou a hora de seu depen-
dente caprichar no desenho e par-
ticipar da 15ª edição do Concurso 
de Desenho Infantil da APCEF.

Depois de pronto o desenho, 
acesse nosso site, imprima a fi-
cha de inscrição e encaminhe, por 
malote, para o Departamento de 
Eventos da APCEF/SP.

Dúvidas, ligue (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.

Excursão

Solicite seus convites 
e leve convidados ao 
clube, de graça

Clube

Quer curtir o clube da APCEF 
com seus amigos? Então aprovei-
te a promoção da baixa temporada 
(válida até 23 de setembro) e faça 
aquele churrasco com a turma.

A APCEF/SP disponibiliza 10 
convites por mês para que o as-
sociado possa levar convidados, 
gratuitamente, ao clube. 

Os convites devem ser solici-
tados pelo promocoes@apcefsp.
org.br ou (11) 3017-8300.

Movimento Solidário - É o 
jeito Fenae de mudar o mundo. 
Além do Lar de Crianças Nossa 
Senhora das Graças, em Petró-
polis (RJ), o programa atua em 
Belágua (MA). Para saber mais 
e doar, acesse www.fenae.org.br/
movimentosolidario.

O projeto também conta com 
apoio das APCEFs de todo o país.

Ubatuba. Salto Grande passa por 
reformas, mas você já pode fazer 
sua reserva para o Natal.

Piscina da Colônia de Ubatuba, no litoral norte

Não perca a oportunidade de 
desfrutar de espaços preparados 
especialmente para recebê-los. 

Avaré e Campos do Jordão 
oferecem diárias com pensão 
completa e Ubatuba prepara um 
café da manhã delicioso para os 
hóspedes.

Ligue e faça sua reserva. 
Para conhecer melhor os espa-
ços e tudo que oferecem, acesse 
"Unidades de Lazer" em nosso 
site.

Delícias preparadas em Campos do Jordão para receber 2017 com muita festa e comida boa



Esteja convencido de que metas 
abusivas são práticas de mercado

AGENDA

Contatos da APCEF

Seja o representante da APCEF/SP 
em sua unidade

Você está acompanhando a 
série especial de matérias, produ-
zidas pela APCEF/SP, que relata 
algumas estratégias adotadas pelo 
governo para o desmonte do ban-
co público.

O texto publicado na semana 
passada tratou das péssimas con-
dições de trabalho impostas aos 
empregados. O segundo passo é 
convencer os trabalhadores de que 
metas abusivas são desafios a se-
rem superados a qualquer custo. 

O mais impressionante é que  
muitos empregados incorporam 
essa “doutrina” e estão conven-
cidos de que não serão atingidos 
pelo desmonte. No processo de 
reestruturação, a Caixa prevê fe-
chamento de agências, extinção 
de funções e redução do custo da 
folha de pagamento. Apesar do 

cenário de catástrofe anunciada, 
o que ainda se ouve é o seguinte: 
“as agências pequenas serão fe-
chadas, os colegas destas unida-
des serão incorporados às maio-
res e perderão a função. Isso não 
acontecerá comigo, pois estou em 
uma agência grande”.

O que muitos ainda não con-
seguem enxergar é que a Caixa, 
na atual gestão alinhada à po-
lítica do governo neoliberal de 
Temer, visa somente os números 
apresentados, não importa para a 
empresa sua experiência, tempo 
de função, histórico de resultados 
ou qualquer outro fator que o faça 
acreditar que está salvo.

O retorno, com ampliação, do 
programa de Gestão de Desempe-
nho de Pessoas (GDP) é o retrato 
mais transparente de que a Cai-
xa vai avaliar seus empregados a 
partir dos resultados apresentados, 
ou melhor, das metas inatingíveis. 

Sendo assim, pode-se dizer que 
há dois caminhos: ou as pessoas 
vão adoecer, trocar a vida social 
e familiar pela dedicação total de 
atingir metas ou vão perder suas 
funções... 

As opções que a Caixa oferece 
aos seus empregados são cruéis. 
Acreditar que metas abusivas são 
apenas exigências de mercado e 
que devem estar preparados para 
este cenário são pensamentos da 
empresa que quer impor a ideia de 
que só sobreviverão aqueles que 
se renderem às práticas do capita-
lismo selvagem e da meritocracia.

Na lógica da direção da Caixa, 
os empregados devem esquecer a 
principal função do banco público 
que é fomentar o desenvolvimen-
to do país com políticas públicas 
que atenda às necessidades da so-
ciedade como um todo, especial-
mente para as comunidades mais 
carentes, com programas de trans-
ferência de renda, financiamento 
à habitação popular, operação de 
programas de saneamento básico 
e infraestrutura.

Até quando vamos acreditar 
que este é o caminho e que práti-
cas de mercado, com metas abu-
sivas, são saudáveis para o que se 
pretende de um banco público?

Segundo passo para desmotivar os empregados e destruir uma empresa pública

Agosto

Ag. 19 de Março: encontro 
em defesa da Funcef, 9h30.24
SR São José do Rio 
Preto: encontro em defesa 

da Funcef, 11h, 15h30 e 18h.
24

Ag. São José do Rio Preto:
encontro em defesa da 

Funcef, 9h30.
25

SEEB São José do Rio 
Preto: encontro em defesa 

da Funcef, 19h.
25

Extreme Trail Run: corrida 
rústica em Avaré.27

Reservas nas Colônias: 
abertura para Ano Novo.24

"Se eu trabalhar dia 
e noite, sem trégua, 

não vou ser atingido 
pela política de 

desmonte do banco. 
Será mesmo?"

Estão abertas as inscrições 
para Contatos da APCEF/SP.

Além de manter os empre-
gados informados sobre todas as 
atividades da Associação (ações 
sindicais, luta em defesa do ban-
co público, eventos esportivos, 
festas, excursões), o Contato 
pode encaminhar demandas locais 
ou sugerir parcerias e convênios 

com instituições e empresas com 
base nas reivindicações de seus 
colegas. 

Todo empregado associado à 
APCEF/SP pode participar. Será 
escolhido, no mínimo, um Con-
tato por unidade. Em locais onde 
há mais de 100 associados, poderá 
ser escolhida mais de uma pessoa, 
conforme regulamento.

Imprima a ficha 
de inscrição dispo-
nível em nosso site. 
Depois de preenchi-
da, é só enviar para 
o Departamento Sin-
dical da APCEF/SP, 
por malote ou e-mail.

Informações, li-
gue (11) 3017-8315 
ou sindical@apcefsp.
org.brEncontros dos Contatos da APCEF na Subsede de Bauru, em 2013

Bauru: encontro em defesa 
da Funcef no Auditório da 

Gifug, 10h e 14h.
29

Bauru: encontro em defesa 
da Funcef na SR Bauru, 15h.30

Região de Bauru: encontro 
em defesa da Funcef, 14h.31

Ag. Jaú: encontro em 
defesa da Funcef, 9h.31

SEEB Marília: encontro em 
defesa da Funcef, 18h.31

Região de Bauru: encontro 
em defesa da Funcef, 13h.30

Fenae

É com as destinações feitas 
para o MCPC que Fenae e AP-
CEFs realizam o Eu Faço Cultura, 
maior projeto cultural do Brasil fi-
nanciado com recursos do IRPF. 

Até maio, foram distribuídos 
152.659 produtos (ingressos de 
cinema e de espetáculos teatrais, 
entre outros) para beneficiários de 
programas sociais, escolas públi-
cas, ONGs, microempreendedores 
individuais e doadores.

Para aderir ao MCPC, acesse 
http://mcpc.mundocaixa.com.br.

Já fez sua adesão ao 
Movimento Cultural do 
Pessoal da Caixa?

Ag. Botucatu: encontro em 
defesa da Funcef, 9h.30

Setembro
Ag. Pres. Prudente: encontro 
em defesa da Funcef, 9h30.1

Bauru: encontro em defesa 
da Funcef no Auditório da 

Gilog, 16h.
29

Região de Pres. Prudente: 
encontro em defesa da 

Funcef, 14h30.
1

SR Pres. Prudente: encontro 
em defesa da Funcef, 17h.1
SEEB Pres. Prudente: 
encontro em defesa da 

Funcef, 19h.
1

APCEF realiza reuniões 
em todo o estado

Funcef

A APCEF/SP está organizan-
do reuniões em defesa da Funcef 
em todo o estado. São debatidos, 
principalmente, o contencioso e o 
equacionamento.

Confira na agenda abaixo e 
participe. Informações, (11) 3017-
8315 ou sindical@apcefsp.org.br.

Outubro
Excursão para Petrópolis, 
Rio de Janeiro.22
Encontro da Diversidade: 
no clube, a partir das 9h.28



Anúncios Informes publicitários

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. na Mooca, Rua Sapucaia, 954, 2 dorms., 
1 vaga. R$ 380 mil. Rosely, (11) 2093-4245 / 
99689-5162. 
•  Vd. flat na Alameda Campinas, capital, 
próx. metrô Trianon/Masp, Av. Paulista, Ed. 
Gazeta/Fac. Cásper Líbero, 30 m2, mobiliado 
c/ 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. na 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). 

Casas
• Vd. no Ipiranga, capital, próx. metrô, 10 
x 25 m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidro dupla), 
sala 2 ambs., coz. grande, 2 wc., edícula com 
wc., 3 caixas d´água, jardim, corredor lateral, 
quintal c/ árvores frutíferas, 3 vagas. R$ 700 
mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
• Vd. em Bragança Paulista, loteamento fe-
chado, 4 km do Shopping, 305 m, 200 á. u., 
2 dorms (1 suíte), lavabo, sala 2 ambs., coz. 
grande, área gourmet integrada à piscina, 
prep. p/ aquec. solar ou gás, porcelanato, 3 
vagas. Márcia, (11) 99964-6353

Sobrados
• Vd. na Vila Guilhermina, capital, próx. a 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. 

Veículos 
• Citroen C3 Picasso Exclusive, 2013, 55 mil 
km, automático, tipo mini van, revisado, me-
cânica 100%, pneus Michelin, suspensão e 
freios novos. Abaixo da tabela Fipe. Sérgio, 
(11) 3023-1495/99938-1423 (Vivo).
• Jipe Gurgel, 1985, bege, c/ manual, final 
8, teto rígido, fibra, gasolina, catalisador, 
guincho-catraca, teto solar, tração positiva, 
mecânica e doc. ok. R$ 11.900. Cristina, (11) 
96426-7616 (Tim). 

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 Paranapanema, Cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, próx. à represa Jurumirim, 450 
m2, clube, portaria, restaurante. Quitado. R$ 
10 mil. Eiko, (11) 2946-7891/97509-7988.
• Em Pardinho, lot. Ninho Verde II, km 196 da 
Rod. Castelo Branco, 588 m2, clubes, comércio, 

lagos, área verde, segurança, infraestrutura, 
c/ escritura. Facilita pagamento. R$ 15 mil. 
Johelena, (11) 5031-6071 / 99686-4919. 
 
Permutas 
• Moacir César Martins de Araújo, ag. Cháca-
ra Santo Antônio, capital, deseja transferência 
ou triangulação para ag. 3055, SR Santo Ama-
ro, SR Osasco (região central) ou SR Pinheiros. 
Contato: (11) 99842-8853. 
• Aldaiza Baciega, TBN da ag. Carapicuíba, de-
seja permuta com TBN da SR Osasco. Contato: 
(11) 4702-6807 / 99762-0089.
• Antonio Manoel de Andrade, TBN, Gilog/SP, 
passagem e hospedagem, sem função, deseja 
permuta ou triangulação para áreas-meio, CI-
TDI/SP, Cehop/SP, Gifug/SP, CECVS/SP. Contato: 
(11) 97122-4562. 

Diversos 
• Iphone 7, 32 GB, tela de 4.7 polegadas, 
preto mate. R$ 3 mil. Tereza / Fábio, (11) 
99027-6446.
• Título patrimonial familiar remido do clube 
temática Magic Coty, quitado. R$ 7 mil. Acei-
ta contraproposta. Edson, (11) 4693-5659 / 
99825-6762 (WhatsApp) / edson.ribeiro29@
hotmail.com.

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!

A APCEF/SP alertava os empregados que, na época, estavam 
fazendo duas horas por dia durante um mês sem receber por 

isso. Receber pelas horas extras é um direito básico de todos os 
trabalhadores, mas alguns gestores, como a diretoria da Caixa 

na época, insistem em tentar burlar esse direito.

“chega de  
trabalhar de graça"

No interior ou no litoral, os espaços da APCEF/SP preparam uma 
programação especial para os associados que optam em celebrar a 
chegada do Novo Ano em suas dependências. E a festa, sempre, é 

cheia de música e, claro, animação. Quer coisa melhor?
Esta semana, nosso #tbt relembra uma das comemorações, em 

Suarão, litoral sul, em 2013. E fique ligado: dia 24 de agosto serão 
abertas as reservas para o réveillon.

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

Imagens

março de 1996

Reuniões sobre Funcef em todo o estado

Empregados da ag. Carapicuíba em Campos
Agência utilizou pontos do Mundo Caixa para realizar passeio de confraternização. Informe-se e aproveite!


