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O jornal do empregado da Caixa

A Campanha Nacional dos 
Bancários em 2017 tem caracte-
rísticas diferentes de todas as já 
realizadas até hoje. Isso porque, 
em 2016, o Comando Nacional 
dos Bancários firmou acordo de 
dois anos com a Federação Nacio-
nal dos Bancos (Fenaban).

Vamos entender o que aconte-
ceu: depois de uma longa greve de 
31 dias, o acordo assinado no ano 
passado definiu o reajuste salarial 
de 8% mais abono de R$ 3,5 mil 
para 2016. No vale-alimentação, 
a correção foi de 15% e, no vale-
-refeição e auxílio creche/babá, de 
10%. 

Também negociou-se o reajus-
te de 2017, pois havia a perspecti-
va de mudanças e endurecimento 
na política salarial do ano seguin-
te. Para 2017, o reajuste negocia-
do repõe a inflação e garante mais 
1% de aumento real nos salários 
e nas verbas.

“Como era previsto, enfrenta-
mos uma conjuntura difícil para a 
classe trabalhadora este ano, com 
ataques constantes aos direitos 
sociais e trabalhistas", explicou 
o diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra. “Os 
bancários da Caixa e do Banco 
do Brasil serão, possivelmente, 
os únicos funcionários públicos 
federais que terão reajuste acima 
da inflação em 2017, por causa de 
acordo firmado no ano passado”, 
completou.

Eixos da campanha - Com 
o acordo de dois anos, os ban-
cários não entregarão minuta de 
reivindicações da categoria para 
a Fenaban. 

A Convenção Coletiva será 
renovada automaticamente em 1º 
de setembro. Os bancários rece-
berão salários e vales referentes a 
setembro já reajustados, o mesmo 
acontecerá com a Participação nos 

Lucros e Resultados (PLR) e de-
mais verbas.

Mas vai ter luta sim esse ano. 
A campanha de 2017 será em 
defesa do emprego e de direitos. 
Os representantes dos bancários já 
estão debatendo com os bancos a 
nova legislação trabalhista a fim 
de evitar a redução de postos de 
trabalho, a precarização do em-
prego e a redução dos direitos da 
categoria. 

Também serão aprofundados 
debates sobre saúde do trabalha-
dor, igualdade de oportunidades, 
segurança bancária e prevenção 
de conflitos. 

“Importante destacar que, por 
conta do acordo de dois anos, a 
forma de custeio do Saúde Caixa 
está garantido até 2018”, explicou 
o diretor-presidente da APCEF/
SP. O presidente da Caixa, Gil-
berto Occhi, afirmou a jornalistas, 
em julho, que está negociando 
com o governo federal mudanças 
no Saúde Caixa.

Defesa dos bancos públicos - 
Também faz parte da Campanha 
Nacional dos Bancários em 2017 
a defesa das empresas públicas, 
especificamente, dos bancos pú-
blicos.

O governo Temer está promo-
vendo verdadeiro desmonte nos 
bancos públicos, com redução do 
quadro de pessoal, fechamento de 
agências e mudança na forma de 
atuação (leia série de matérias 
publicadas pela APCEF na pági-
na 3 deste jornal e em nosso site).

O governo reduziu o capital 
que o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES) tinha disponível para 
financiamentos e alterou a taxa de 
juros. Na prática, tirou o subsídio 
dado ao investimento no setor 
produtivo.

Na Caixa e no Banco do 

Brasil, está reduzindo o quadro 
de pessoal, com a utilização de 
planos de demissão voluntária e 
incentivo à aposentadoria, sem a 
recomposição do quadro de pes-
soal. Agências consideradas não 
lucrativas e departamentos estão 
sendo fechados e os trabalhadores 
remanejados para outras unidades.

A Caixa perdeu capacidade 
de financiamento habitacional e o 
governo pretende descentralizar o 
controle dos recursos do FGTS, 
utilizados para financiamento de 

políticas sociais. O Banco do 
Brasil perdeu o poder de finan-
ciamento rural.

"Apesar de estar garantido o 
reajuste salarial acima da inflação, 
precisamos nos unir e lutar para 
garantir nossos direitos, nossos 
empregos e a existência dos ban-
cos públicos", ressaltou Kardec de 
Jesus Bezerra.

Acompanhe as negociações 
em nosso site. Acesse Seus di-
reitos > Campanha Nacional ou 
ligue (11) 3017-8315.

A luta em defesa da Funcef 
também faz parte da Campanha 
Nacional dos Bancários.

Fenae, APCEFs, centrais sin-
dicais, sindicatos de bancários e 
outras entidades representativas 
dos empregados da Caixa inicia-
ram mais uma importante ação 
em defesa da Funcef, dentro da 
campanha “Contencioso: essa dí-
vida é da Caixa”. 

Trata-se de um abaixo-assi-
nado, com versões física e ele-
trônica, que irá coletar apoio em 
todo o país até 29 de setembro. 
O objetivo é forçar a direção do 
banco a solucionar o passivo tra-
balhista.

Você pode acessar o abaixo-
-assinado por meio do Avaaz (site 

que mobiliza pessoas de todos os 
países em importantes causas) ou 
faça o download do documento 
em nosso site. Depois de reco-
lher as assinaturas, encaminhe 
por malote para o Departamento 
Sindical da APCEF/SP.

“É fundamental que todos 
os empregados da Caixa se en-
volvam nessa luta”, convocou a 
diretora da APCEF/SP Ivanilde 
de Miranda. "O contencioso é o 
maior fator do déficit da Funcef e 
a Caixa tem de pagar essa conta. 
Não os empregados", completou.

Para entender a luta contra o 
contencioso, participe das reu- 
niões organizadas pela APCEF/
SP em todo o estado (veja na 
página 3) ou acesse nosso site.
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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

Tem concurso cultural para premiar 
os bancários por sua luta diária
Os autores das cinco melhores frases ganham vales-presente de R$ 200 da Saraiva

APCEF Indica

Incentive a cultura por 
meio do MCPC

O Movimento Cultural do 
Pessoal da Caixa (MCPC) é uma 
iniciativa da Fenae de incentivo à 
cultura brasileira. 

Sua mecânica prevê a doação 
de valores que serão investidos 
em ações e projetos culturais em 
todo o país, podendo o valor ser 
deduzido do Imposto de Renda.

O novo formato, lançado em 
2015, busca democratizar o aces-
so à cultura e formar uma nova 
plateia por todo o Brasil.

Acesse http://mcpc.mundocai-
xa.com.br/ e saiba mais.

Tema do Concurso de Desenho deste 
ano é "Eu curto o meu Brasil". Participe!

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

Participam dependentes de as-
sociados (da ativa e aposentados) 
de 3 a 12 anos, divididos em três 
categorias: de 3 a 5 anos, jardim; 

Para comemorar o Dia do 
Bancário, a APCEF/SP criou 
um concurso cultural. Acesse o 
formulário disponível no site e 
responda à pergunta “Bancário, 
nessa trajetória de lutas, o que a 
'vida lhe pede mais'?

As manifestações enviadas 
pelos associados, até 18 de se-
tembro, concorrem a cinco vales-
-presente da Saraiva (podem ser 
frases, desenhos, fotos, poemas, 
áudios, vídeos).

A Caixa é de grande impor-
tância para o povo brasileiro seja 
pelo acesso ao crédito ou por ser 
a operadora de programas sociais. 
Mas nada disso funcionaria sem 

Lar das Crianças, em Petrópolis, que recebe 
apoio do Movimento Solidário da Fenae

Abertas inscrições para 
Jogos dos Aposentados 

Esportes

Em setembro, dias 23 e 24, 
sábado e domingo, acontecem os 
Jogos dos Aposentados no clube, 
organizados pela APCEF/SP e 
Apea/SP. Podem participar asso-
ciados à APCEF/SP ou à Apea/SP 
e dependentes aposentados (mãe, 
pai, sogro ou sogra). 

Para se inscrever, acesse nosso 
site ou www.apeasp.org.br. Infor-
mações, (11) 5613-5600, 96334-
1276 (WhatsApp) ou esportes@
apcefsp.org.br.

Eventos

Campos do Jordão

de 6 a 9 anos, infantil; e de 10 a 
12 anos, júnior.

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

Ubatuba Clube

a dedicação dos empregados. Os 
trabalhadores do banco são o ali-
cerce e a linha de frente no papel 

estratégico que a Caixa tem e que 
ultrapassa o de um banco comum. 

Acesse nosso site e participe!

Vamos conhecer 
Petrópolis em outubro?

A APCEF/SP está preparando, 
de 22 a 28 de outubro, excursão 
para conhecer a bela cidade de Pe-
trópolis, sua história, as constru-
ções e castelos que nos remetem 
aos tempos do império brasileiro.

Também faz parte do roteiro 
visita ao Lar de Crianças, projeto 
que recebe apoio do Movimento 
Solidário dos empregados da Cai-
xa desde 2002.

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

Celebre a chegada da 
primavera com a APCEF

A Colônia de Campos do Jor-
dão está preparando um cardápio 
especial para celebrar a chegada 
da primavera no sábado, 23 de 
setembro. Também vai ter músi-
ca ao vivo de excelente qualidade.

Diárias incluem três refeições 
e serviços de camareira. E na Co-
lônia tem piscina aquecida! Ligue 
e faça sua reserva.

Anote os novos 
telefones da Colônia

Além do telefone (12) 3832-
2452, a Colônia de Ubatuba dis-
ponibiliza duas novas linhas para 
atender os associados: (12) 3042-
2130 ou (12) 3042-2131.

Divirta-se no clube com 
seus convidados

A APCEF/SP disponibiliza - 
até 23 de setembro - 10 convites 
por mês para que o associado 
possa divertir-se ao lado dos seus 
convidados, gratuitamente, no 
clube da capital. 

Os convites devem ser solici-
tados, antecipadamente, pelo tele-
fone (11) 3017-8300 ou pelo e-
-mail promocoes@apcefsp.org.br.



É normal que empregados fiquem 
doentes, esgotados e estressados

Encontros em 
defesa da Funcef

Jurídico

APCEF/SP disponibiliza ação de 
adicional de quebra de caixa

O desmonte de uma empresa 
pública passa por diversas etapas, 
que estão sendo discutidas na sé-
rie de matérias especiais que a 
APCEF/SP vêm produzindo. O 
terceiro ponto é acabar com a 
saúde dos trabalhadores.

Levar ao adoecimento é uma 
empreitada que conta com vários 
fatores: falta de empregados, so-
brecarga, pressão, péssimas con-
dições de trabalho. E claro que o 
resultado é a destruição da saúde 
física e mental dos trabalhadores.

Na Caixa, só em 2014, ocor-
reram 681 afastamentos devido a 
transtornos mentais e outros 558 
por distúrbios osteomusculares 
(LER/Dort), segundo o Anuário 
Estatístico da Previdência Social 
de 2014. 

No mesmo período contaram-
-se 1.188 desligamentos de postos 
de trabalho em razão de programa 
de apoio à aposentadoria.

Levando em conta a extinção 
de postos de trabalho ocorridas 
de 2014 até agora, somados aos 
dois Programas de Desligamento 
Voluntário Extraordinário (PD-
VEs) de 2017, o número aumen-
tou consideravelmente. 

Não são raros relatos de em-
pregados trabalhando à base de 
remédios. Pesquisas acadêmicas 
demonstram que os casos de trans-
tornos mentais entre bancários vêm 
se agravando e estão vinculados à 
(des)organização do trabalho. A 

categoria figura entre os ramos de 
atividade com o mais alto índice 
de acidentes do trabalho do país: 
de 2012 a 2016 foram 20.414 afas-
tamentos de acordo com o Minis-
tério Público do Trabalho.

“A rotatividade e a cobrança 
são altas, todos os comissionados 
estão com medo de perder função, 
estamos com a faca no pescoço. 
Até o pessoal mais novo está de-
sanimado. Estamos sem perspec-
tiva e com os rumores de priva-
tização ficamos desmotivados e 

com mais medo. Tem áreas dei-
xando de existir, daqui a pouco 
nem agência vai existir mais, será 
tudo digital, não temos para onde 
correr”, conta um empregado. 

Este é o cenário ideal para 
o esgotamento físico (como as 
famosas “tendinites”) e mental 
(depressão, transtornos de ansie-
dade). Problemas psiquiátricos 
causados pelo estresse, frequente-
mente, acarretam outras doenças, 
como enxaqueca e gastrite. 

Para piorar o quadro, o plano 
de saúde do banco tem sofrido sé-
rias ameaças. No final de julho, 
foi revelada a intenção do gover-
no Temer de mudar a forma de 
custeio dos planos de saúde de 
trabalhadores de empresas esta-
tais, como a Caixa, impondo mais 
custos aos empregados. 

As propostas constam em duas 
resoluções não oficiais da Comis-
são Interministerial de Governan-
ça Corporativa e de Administração 
de Participações Societárias da 
União (CGPAR), órgão vinculado 
ao Ministério do Planejamento. Na 
prática, as mudanças inviabilizam 
o Saúde Caixa e outros planos de 
empresas públicas federais. 

Ou seja, os empregados, cada 
vez mais adoecidos, ainda terão 
dificuldades para receber o devido 
tratamento.

Terceiro passo para desmotivar os empregados e destruir uma empresa pública

Agosto

"E se eu ficar doente 
em razão do estresse, 
corro o risco de nem 
ter plano de saúde 

para me tratar."

Em recentes decisões, os tri-
bunais trabalhistas têm reconhe-
cido o direito dos empregados 
com função de caixa, avaliador 
de penhor e tesoureiro a receber, 
além da gratificação de função, o 
pagamento do adicional de "que-
bra de caixa".

De acordo com essas decisões 
a verba denominada "quebra de 
caixa" destina-se a cobrir even- 
tuais diferenças de caixa. 

Os associados da APCEF/SP, 
da ativa ou aposentados desliga-
dos há menos de 2 anos, que exer-
cem ou exerceram nos últimos 
cinco anos funções ou cargo em 
comissão de caixa e caixa-pv, ava-
liador e tesoureiro podem entrar 
com a reclamação trabalhista. As 
ações serão plúrimas: ajuizadas 
em grupos de três empregados. 

Em virtude da reforma traba-
lhista, orientamos que as ações se-
jam ajuizadas antes de 13 de no-
vembro, para garantir a concessão 
de gratuidade judiciária. 

Os interessados devem entrar 
em contato com o Departamento 
Jurídico da APCEF/SP pelos te-
lefones (11) 3017-8311 ou 3017-
8316 ou juridico@apcefsp.org.br.

Região de Bauru, 
14 horas.31

Agência Jaú, 
9 horas.31

Sindicato dos Bancários 
de Marília, 18 horas.31

APCEF Cidadã

No último dia 24, adolescen-
tes do grupo Geração Trabalho, da 
ONG Moradia e Cidadania, entre-
garam 24 quilos de alimentos para 
os idosos atendidos pelo Abrigo 
Alexandre Darhruj, na Vila Santa 
Catarina, capital.

Os alimentos foram arrecada-
dos pela APCEF/SP nas Corridas 
Fenae do Pessoal da Caixa reali-
zadas em maio e junho. Também 
foi entregue uma caixa de camise-
tas doada pela SR Santana.

Alimentos arrecadados 
pela APCEF são 
entregues para idosos

Setembro
Agência Presidente 
Prudente, 9h30.1
Região de Presidente 
Prudente, 14h30.1
SR Presidente Prudente, 
17 horas.1
Sindicato dos Bancários de 
Pres. Prudente, 19 horas.1

APCEF realiza reuniões 
em todo o estado

Funcef

A APCEF/SP está organizando 
reuniões em defesa da Funcef em 
todo o estado. São debatidos, prin-
cipalmente, contencioso e equacio-
namento. Confira a agenda e parti-
cipe. Informações, (11) 3017-8315 
ou sindical@apcefsp.org.br.

Outubro
Excursão para Petrópolis, 
Rio de Janeiro.22
Encontro da Diversidade: 
no clube, 9 horas.28

Eventos

Setembro
Jogos dos Aposentados, 
no clube.23

Seja o Contato da 
APCEF em sua unidade

Contato da APCEF

A fim de aproximar ainda mais 
a APCEF/SP dos empregados, a 
Associação está realizando a es-
colha de Contatos.

Imprima a ficha de inscrição 
disponível no site e envie, preen-
chida, para o Departamento Sindi-
cal. Informações, (11) 3017-8315 
ou sindical@apcefsp.org.br.

Seletiva Estadual do 
Talentos Fenae/Apcef.30

Agência Santos,  
9 horas.15



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., em Santos, térreo, vista livre, prédio de 
esquina, 86 m2, 2 dorms., 1 vaga (garagem co-
letiva). R$ 270 mil. Aceita financiamento/FGTS. 
Claudinei, (13) 3877-2145 / (13) 99111-0161.
• 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., Praia da Enseada, Guarujá, próx. à Una-
erp, mercados, 74 m2, novo, 2 dorms. (1 suíte), 
sala 2 ambs., varanda, tv a cabo, pisc., salão 
de festas e jogos, churrasq., sauna, garagem. 
R$ 280 mil. Aceita financ., FGTS, permuta. Wal-
ter, (13) 3321-9146 / 98202-3805 (após 12h) / 
walterjr1962@hotmail.com.

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 a. ú., 4 dorms., sala 
2 ambs., sala de jantar e tv, lavand., área de 
lazer c/ churrasq., spa p/ 5 pessoas, quintal, 
jardim, 4 vagas. Rita ou Patrícia, (11) 99897-
7176 / (11) 97425-5629 (horário comercial). 

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).

Chácara 
• Vd., Guarulhos, Água Azul, 2 dorms., 2 wc., 
coz. com fogão a lenha, pátio cimentado, po-
mar e horta, 2 vagas cobertas. R$ 220 mil. 
Virgínia, (11) 97557-7020. 

Terrenos
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa 

Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube, res-
taurantes, pisc., quadras, segurança. Doc. em 
ordem. R$ 21 mil. Estuda proposta. Margarida, 
(11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Permutas 
• Aldaiza Baciega, TBN da ag. Carapicuíba, de-
seja permuta com TBN da SR Osasco. Contato: 
(11) 4702-6807 / 9 9762-0089
• 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. 
• Sérgio Augusto Rebelato Bogos, TBN, sem 
função, c/ curso de caixa, lotado na ag. Av. 
Oratório, deseja permuta para áreas meio, 
Gifug/SP, tesouraria de numerário, CITDI/SP. 
Contato: (11) 97951-0241.

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!

Naquele ano, a Caixa convocou os trabalhadores das Centrais 
de Atendimento para trabalhar durante o feriado, em uma 
atitude ilegal e de desrespeito aos empregados. A APCEF/
SP prontamente convocou a mobilização contra essa ação 

lembrando os empregados para sempre denunciarem quando 
forem convocados para trabalhar em situações como esta.

“O 1º de Maio é seu  
e não do patrão!"

O #tbt desta semana relembra os associados em visita 
ao Jardim Botânico, em Curitiba, no ano de 2009, 

durante excursão promovida pela APCEF/SP. 
E a gente aproveita para lembrar você, associado, da 
próxima #trip da Associação: Petrópolis, no Rio de 

Janeiro, de 22 a 28 de outubro.

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

Imagens

abril de 1992

Reuniões sobre Saúde Caixa e Funcef em todo o estado

Corrida de aventura em Avaré
Atletas participaram da Extreme Trail Run, em excursão da APCEF/SP, com hospedagem na Colônia 

Em vez de dar oportunidade aos empregados que possuíam 
curso superior, mas não tinham cargo, a Caixa abriu um novo 

concurso para contratação de bancários com esse nível de 
escolaridade. Esta não foi a primeira vez que a direção do banco 

tomou este tipo de decisão. 

“Já vimos esse filme antes: 
Caixa resgata projeto 
de Carazzai e lança 

concurso para técnico 
bancário superior"

maio de 2004

Encontro do Saúde Caixa na sede da APCEF, em 22 de agosto Encontro em defesa da Funcef em São José do Rio Preto, dia 24

Vídeo


