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O jornal do empregado da Caixa

Entidades representativas e 
empregados da Caixa realizaram 
na quarta-feira (30), em todo o 
país, mais um Dia de Luta em 
defesa do banco público e dos 
direitos da categoria. 

O objetivo das manifestações, 
que estão ocorrendo semanalmen-
te, é alertar a população sobre o 
processo de desmonte da empre-
sa (leia mais na série de matérias 
publicadas na página 3 deste jor-
nal e em nosso site). 

Em São Paulo, as principais 
manifestações aconteceram na 
agência Vila Clementino - que 
será fechada ainda este mês - e na 
Praça Patriarca, centro da cidade. 

Vila Clementino - A agência 
faz parte do pacote de mais de 
100 agências que estão sendo rea- 
valiadas pela Caixa no processo 
de reestruturação.

No Dia do Bancário, os tra-
balhadores receberam a notícia de 
que a unidade irá encerrar suas 
atividades em 24 de setembro. A 
direção do banco deu a eles a op-
ção de indicar para quais regiões 

o fechamento não agradou e, por 
isso, muitos fizeram questão de 
aderir ao abaixo-assinado em de-
fesa dos bancos públicos. “Eu sei 
que a Caixa é um patrimônio nos-
so, vou completar 67 anos e quan-
do nasci meus pais já precisavam 
da Caixa”, contou um cliente que 
assinou o documento.

Banco social - A Caixa possui 
4.244 agências e postos de aten-
dimento, que foram responsáveis 
por pagar cerca de 39,8 milhões 
de benefícios sociais no primei-
ro trimestre de 2017, totalizando 
R$ 7,2 bilhões, dos quais R$ 6,9 

bilhões relativos ao Bolsa Famí-
lia. O banco também pagou 67 
milhões de benefícios a trabalha-
dores, que totalizaram R$ 73,7 bi-
lhões, e 16,1 milhões de créditos 
de aposentadorias e pensões (R$ 
19 bilhões). 

“A Caixa atende principal-
mente a população mais carente 
e ajuda a desenvolver a economia 
em locais que não interessam aos 
bancos privados atuar. O fecha-
mento de agências ditas deficitá-
rias é um ataque direto à grande 
parcela da sociedade”, afirmou o 
representante dos empregados da 
Caixa Danilo Perez.

Muitos empregados da Caixa 
estão com dúvidas sobre os rea- 
justes salariais e da PLR neste 
ano de 2017. Como o acordo 
firmado em 2016 tem validade 
por dois anos, é importante es-
clarecer os seguintes itens:

Reajuste salarial 2017 - A 
Caixa reajustou os salários em 
1º de setembro pelo INPC/IBGE 
acumulado de setembro/2016 a 
agosto/2017, acrescido de au-
mento real de 1%, assim como 
as rubricas de salário-padrão, 
com reflexo nas correspondentes 
vantagens pessoais (função grati-
ficada, gratificação de cargo em 
comissão/função de confiança e 

os valores das tabelas de porte e 
de piso salarial de mercado). 

Consta ainda no acordo que 
as diferenças salariais decorren-
tes desta cláusula serão pagas até 
outubro de 2017.

Reajuste dos benefícios em 
2017 - Os valores dos benefícios e 
demais itens expressos no Acordo 
Coletivo em reais também foram 
reajustados em 1º de setembro 
pelo INPC/IBGE acumulado de 
setembro/2016 a agosto/2017.

Regras para pagamento da 
PLR 2017 - A título de adianta-
mento, a Caixa promoverá o paga-
mento de 60% do valor devido a 

querem ser transferidos. Também 
disseram que farão o possível para 
que não tenham prejuízo financei-
ro em razão da perda de função. 
"E dá para acreditar? Uma agên-
cia terá dois gerentes? A Caixa 
não responde, só promete", ques-
tionou o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra.

A notícia não foi uma surpresa, 
apesar de a agência não apresentar 
resultados ruins. “Nossas rotinas 
estão estruturadas. Esquecem que 
temos vida fora do banco. Dizem 
que vai fechar e pronto”, contou, 
apreensivo, um dos empregados.

Para a população da região, 

cada empregado, calculado con-
forme as regras, considerando o 
lucro projetado para o exercício 
de 2017 até 30 de setembro de 
2017. O valor residual será pago 
até 31 de março 2018.

Composição da PLR - Re-
gra básica: 90% da remune-
ração base reajustada em 1 de 
setembro de 2017 acrescida de 
R$ 2.183,53. Regra adicional: 
2,2% do lucro líquido dividido 
linearmente. PLR adicional Cai-
xa (Social) - 4% do lucro líquido 
dividido linearmente.

A Caixa garantirá no mínimo 
uma remuneração base a todos 
os empregados.

À esquerda, o diretor da APCEF Leonardo Quadros no centro da cidade e, na outra foto, o dirigente da Associação Valter San Martin, na ag. Vila Clementino
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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

Aproveite o feriado e incentive a 
participação no Concurso de Desenho
Inscrições terminam dia 22. Não perca tempo, envie agora o desenho do seu dependente

APCEF Indica

Começa em setembro a 
exposição Renato Russo, 
no MIS

Estreia dia 7 de setembro (e 
vai até 28 de janeiro), a exposição 
Renato Russo, que presta homena-
gem a um dos maiores ícones da 
música brasileira. Apresenta, por 
meio de uma experiência imersi-
va, a vida e a obra desta grande 
figura do rock brasileiro.

O Museu da Imagem e do Som 
(MIS) fica na Av. Europa, 158, 
Jardim Europa, capital. Acesse 
www.mis-sp.org.br e confira.

Equipe da APCEF destaca-se na corrida 
Extreme Trail Run, em Avaré

A 2ª Extreme Trail Run, corri-
da realizada em Avaré no domin-
go, 27 de agosto, agitou a cidade. 

Por meio da parceria da Ex-
treme Eventos com a APCEF/SP, 
os associados aproveitaram um 
desconto especial para participar 
da corrida e ainda contaram com 
a estrutura da Colônia de Avaré.

70 associados participaram 
do evento que teve um percurso 

Esportes

Campos do Jordão

rústico, com estradas de terra e 
cachoeiras. Nossa equipe foi a 
grande vencedora da competição. 

Veja fotos e vídeos em nosso 
site (Informações > Multimídia).

Treinos de corrida - Para 
saber sobre os treinos de corrida 
oferecidos pela APCEF, ligue (11) 
5613-5600 ou envie e-mail para 
esportes@apcefsp.org.br.

Concurso cultural

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 na noite do sábado, 
23 de setembro. 

Também vai ter decoração te-
mática e música ao vivo de exce-
lente qualidade.

É só ligar e fazer sua reserva! 
Aproveite!

Tem prêmio esperando por você na APCEF!
Para comemorar o Dia do 

Bancário, a APCEF/SP criou um 
concurso cultural. Faça uma arte 
criativa em resposta à pergunta 
“Bancário, nessa trajetória de lu-
tas, o que a 'vida lhe pede mais'?"

As manifestações (frases, ví-
deos, fotos) enviadas até 18 de se-
tembro concorrem a cinco vales-
-presente da Saraiva de R$ 200.

Acesse nosso site e participe!

Excursão

Passeio de outubro 
será para Petrópolis

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.

Palácio de Cristal, em Petrópolis

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

Podem concorrer trabalhos de 
dependentes de associados (da ati-
va e aposentados) de 3 a 12 anos, 
divididos em três categorias: de 3 
a 5 anos, jardim; 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.

APCEF/SP participa dos 
Jogos do Sul no feriadão

Os atletas da delegação da 
APCEF/SP irão participar, de 7 a 
9 de setembro, dos Jogos do Sul, 
realizados na cidade de Bento 
Gonçalves, Rio Grande do Sul.

"São Paulo participa como 
convidada nesta edição", explica 
o diretor de Esportes da APCEF, 
Arnold Reigota Perez. "Boa sorte 
a todos os nossos campeões!".

Participam também delega-
ções das APCEFs do Paraná, San-
ta Catarina e Rio Grande do Sul.



Pode acreditar, terceirização  
é algo positivo para você!

Funcef

Fundo de pensão anuncia pagamento 
de equacionamento referente a 2015

Em mais uma matéria sobre o 
Desmonte da Caixa, a APCEF/SP 
retoma o debate quanto à política 
neoliberal de Temer, que ressusci-
ta o modus operandi do governo 
de Fernando Henrique Cardoso  
quanto à tentativa de privatizar o 
banco público nos anos 90. 

Os passos para desmotivar os 
empregados e destruir a empresa 
pública, retratados na série de ma-
térias da APCEF/SP, já denunciou 
as péssimas condições de trabalho 
(primeiro passo), metas abusivas 
(segundo passo) e questões de 
saúde (terceiro passo).

O quarto passo desta saga é 
fazer o empregado acreditar que 
a terceirização irrestrita é benéfi-
ca para o desenvolvimento do seu 
trabalho, para o fortalecimento da 
Caixa e para a economia do país.

O fato é que, muitas vezes, o 
empregado não consegue visuali-
zar os impactos negativos dessas 

mudanças no seu ambiente de 
trabalho. A terceirização irrestri-
ta gera precarização do trabalho, 
salários menores para as mesmas 
funções e grande rotatividade.

Na Caixa, muitos emprega-
dos não acreditam que podem ser 
substituídos por trabalhadores ter-
ceirizados, apegam-se ao fato de 
terem o know-how dos trâmites, 
sistemas e processos do banco pú-
blico e avaliam que são impres-
cindíveis para a continuidade das 
operações rentáveis da Caixa.

Essas sensações - somadas à 
falsa ideia de que se é inatingível 
diante de qualquer mudança pro-
posta pela direção da Caixa ou 
pelo governo - paralisam muitos 
empregados, deixando-os míopes 
diante do cenário catastrófico que, 
aos poucos, se concretiza.

O pesadelo de 1999, quando a 
Caixa criou o Modelo Operacio-
nal de Ponto de Venda e locação 
de mão de obra, com salários bai-
xíssimos, para realizar tarefas de 
caixa-executivo, está de volta.

E, agora, é amparado pela Lei 
13.429/2017, que dispõe sobre o 
trabalho temporário e a prestação 
de serviços por terceiros e pela  
reedição da normativa RH 037, 
em nova versão, que trata do tra-
balho do bancário temporário.

Com essas ferramentas, a Cai-
xa pode terceirizar qualquer fun-
ção. Conforme a lei, a exceção 
da terceirização será apenas para 
atividades que são exercidas por 
carreiras de Estado, como juízes, 
promotores, procuradores, audi-
tores, fiscais e policiais. Outras 
funções, mesmo que ligadas à ati-
vidade-fim, poderão ser terceiriza-
das. Isso acarretará uma drástica 
redução no número de vagas em 
concursos públicos, se é que serão 
feitos. No caso da Caixa, o último 
concurso aconteceu em 2014.

Números - Segundo estudo 
feito pela CUT e Dieese, a partir 
de dados de 2013 do Ministério 
do Trabalho, os terceirizados, ao 
mesmo tempo em que ganham 
salários em média 25% menores, 
trabalham em média três horas a 
mais por semana do que os con-
tratados pela empresa. Ficam em 
média 2,7 anos no emprego inter-
mediado, enquanto os contratados 
permanecem em seus postos de 
trabalho por 5,8 anos. 

Quarto passo para desmotivar os empregados e destruir uma empresa pública

"Em 2000,  
a Caixa possuía  

53 mil empregados 
concursados e 51 
mil terceirizados."

Após diversos adiamentos, a 
Funcef comunicou que o plano 
de equacionamento do REG/Re-
plan Saldado referente a 2015, 
será implementado em setembro. 
Os descontos começarão no dia 
20, com paridade contributiva. No 
caso do Não Saldado, o equacio-
namento deverá ser feito até outu-
bro, segundo a Fundação.

A contribuição extraordinária 
no Saldado será de 7,86% ao mês 
pelo prazo de 211 meses. Esse é o 
segundo equacionamento cobrado 
dos participantes desse plano. O 
de 2014 está sendo cobrado desde 
2016, com taxa de 2,78%.

Reuniões em todo o estado 
- A APCEF/SP está realizando 

reuniões em diversas cidades do 
estado especialmente para auxiliar 
nos esclarecimentos a respeito do 
contencioso e do equacionamento 
da Funcef.

“Boa parte do equacionamen-
to pelo qual os planos de bene-
fícios terão de passar resulta do 
contencioso, uma dívida que a 
Caixa protela para não reconhe-
cer e pagar. Enquanto isso, os 
participantes vão sendo castigados 
com novos valores a serem pagos 
todo mês", explica a diretora da 
APCEF/SP Ivanilde de Miranda. 

Confira as datas  no calendário 
ao lado ou em nosso site e par-
ticipe. O próximo encontro está 
agendado para dia 15, na agência 
Santos.

APCEF Cidadã

A ONG Moradia e Cidadania 
convida para inauguração das no-
vas instalações e comemoração de 
aniversário do projeto CDH São 
Mateus. O evento acontece dia 
8 de setembro, sexta-feira, das 
14h30 às 16 horas.

O novo espaço fica na Rua 
Doutor Aureliano da Silva Arru-
da, 345. Para conhecer o projeto 
dos empregados da Caixa, acesse 
www.moradiaecidadania.org.br.

Moradia e Cidadania 
inaugura nova sede em 
São Mateus

Você conhece a Rede 
do Conhecimento?

Fenae

Atender a uma demanda cres-
cente dos empregados da Caixa 
por projetos de educação e de for-
mação profissional e pessoal. Foi 
com esse objetivo que a Fenae e 
as APCEFs lançaram, em 2016, a 
Rede do Conhecimento. 

Por meio da plataforma, os 
empregados têm acesso a dezenas 
de cursos. Entre os mais acessa-
dos estão CPA 10, CPA 20, Inglês 
Básico, MasterMind - Desenvol-
vendo uma Mente Poderosa.

Para saber mais, acesse www.
fenae.org.br/rededoconhecimento.

Encontros em 
defesa da Funcef

Setembro

Outubro
Jogos Regionais do 
Sudeste, em Vitória (ES)12
Premiação do Concurso 
de Desenho, no Cinemark 

Shopping Eldorado
21

Eventos

Setembro

Jogos dos Aposentados, 
no clube23
Jantar da Primavera,  
em Campos do Jordão23

Agência Santos,  
9 horas15

Seletiva Estadual do 
Talentos Fenae/Apcef30

Jogos Regionais do Sul, 
em Bento Gonçalves (RS)7

Excursão para Petrópolis, 
Rio de Janeiro22
Encontro da Diversidade: 
no clube, 9 horas28

Reabertura das piscinas e 
restaurante do clube23

Oficina de salgados no CDH São Mateus, em maio

Gihab, na capital,  
13 horas18
FCVS, na capital,  
11 horas19
Cehag, na capital,  
13 horas20
Gigov e SGE, na capital,  
13 horas e 15 horas21



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. 
• Aluga, Vila Clementino, Av. Onze de Junho, 
próx. ao Hosp. São Paulo e metrô, 45 m2, 1 
dorm., reformado, c/ armários, forno elétrico, 
cooktop, máq. de lavar, geladeira, 1 vaga. Vag-
ner / Marilda, (11) 97292-7967 / 99626-1115. 
• Alugo, Parque Vila Maria, próx. Marginal 
Tietê, 15 min. metrô Tatuapé, 2 dorms., sala 
2 ambs., garagem. R$ 800 + R$ 320 de cond. 
Marli, (11) 98976-9497. 
• Vd., capital, 50 m metrô Jabaquara, 3 dor-
ms. (1 suíte), coz., á. s., armários, terraço, 2 
vagas. R$ 700 mil. Roseli, (11) 99660-3558. 
• Vd., em Santos, frente ao mar, vista total, 
3 dorms. (1 suíte). Elisete, (13) 98159-8565.
• Vd. ou aluga, Imirim, capital, 2 dorms., área 
de lazer, piscina, quadra, garagem. R$ 250 mil 
/ locação R$ 1.300 (cond. R$ 411.) Neia, (11) 
9232-8074. 
• 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. Fotos pelo WhatsApp. 
Armando, (11) 99804-7590. 
• Alugo, Casa Verde, capital, Av. Engenheiro 
Caetano Álvares, próx. Assaí Atacadista. R$ 
1.700. Neia, (11) 9232-8074. 
• Vd., Praia da Enseada, Guarujá, próx. à 
Unaerp, mercados, 74 m2, novo, 2 dorms. (1 
suíte), sala 2 ambs., coz. americana, á. s., 
varanda, tv a cabo, piscinas, salão de festas 
e jogos, churrasq., sauna, garagem. R$ 280 
mil. Aceita financ. e FGTS. Estuda permuta. 
Walter, (13) 3321-9146 / 98202-3805 (após 
12h) / walterjr1962@hotmail.com.

Casa 
• Vd., Bragança Paulista, loteamento fechado, 
4 km do Bragança Garden Shopping, 305 m, 
200 á. u., 2 dorms. estilo americano (1 suí-
te), lavabo, sala 2 ambs., coz. grande, área 
gourmet integ. à pisc., rede prep. p/ aquec., 
porcelanato, 3 vagas. Marcia, (11) 99964-6353
• Vd., Cambuí, Campinas, próx. às Avenidas 
Norte/Sul, Orosimbo Maia, 3 dorms. (1 suíte), 
amplo quintal, edícula ao fundo, churrasq., 3 
vagas (1 coberta). R$ 700 mil. Munira, (11) 
97982-2004.

Sobrados
• 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). 
• Vd., 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).
• Cruze LT GMB Chevrolet, 2013, 1.8, vermelho 
chili metálico, flex, 55.293 km, placa final 0. 
Karen, (11) 97129-6657 (Claro). 

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 de lazer, portaria, restaurante. 
Quitado. R$ 10 mil. Eiko, (11) 2946-7891 / 
97509-7988.

Diversos 
• Terreno no Cemitério Parque dos Girassóis, 
Parelheiros, capital. R$ 6.500. Geny, (11) 
96283-8141 / 5641-7257
 
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, CITDI, Cehop, Gifug, CECVS. Contato: 
(11) 97122-4562. 

Casa em Bertioga
Alugo, para temporada e fins de semana, 
no Villaggio, frente para praia Indaiá, 2 dor-
ms., cozinha completa, 2 wc, churrasqueira, 
piscina, garagem, p/ oito pessoas. Diárias, 
R$ 280. Anita, (11) 99451-2898. 

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!

Enquanto empregados de todo o Brasil se submetiam 
a uma maratona de concursos internos para manter 
a função, gerentes de área e consultores da matriz 

ganhavam cargos sem testes, por indicação de seus 
padrinhos-diretores. APCEF/SP denunciou esta conduta 

antidemocrática, injusta e desrespeitosa da direção do banco.

“Trem da alegria  
na matriz"

O #tbt desta semana relembra a premiação do 5º Concurso 
de Desenho, em 2007, realizada no Parque da Mônica, em 

São Paulo. Ao todo, foram 240 desenhos inscritos com o tema 
“Ler é uma aventura”, feitos por crianças de 3 a 12 anos. 
Este ano, as inscrições para a 15ª edição do Concurso já 
estão abertas. O tema, desta vez, é “Eu curto meu Brasil”. 

Incentive os pequenos associados a participarem. 
Acesse o site e saiba como participar.

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

Imagens

fevereiro de 1996

Encontros em defesa da Funcef em todo estado
A APCEF/SP realizou, durante todo o mês de agosto, reuniões para debater contencioso e equacionamento 

Vender a Caixa em fatias não é uma estratégia recente. Após 
as tentativas de privatização do banco na década de 1990, o 
plano mudou para que a venda ocorresse em partes. Umas 

das primeiras áreas seria a Caixa Seguros. Hoje este projeto foi 
retomado pelo governo Temer que depois de vender a Lotex, 

pretende vender a área de seguros e a de cartões. 

“processo de venda da 
Caixa Seguros continua 

suspenso"
fevereiro de 2001

Agência Cubatão Agência 19 de Março, em São José do Rio Preto

Sindicato São José do Rio Preto

Agência Taubaté

Agência São Caetano

Agência São José do Rio Preto

São Caetano


