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O jornal do empregado da Caixa

Assédio moral, não contrata-
ção de empregados aprovados em 
concurso público, desrespeito à lei 
de cota de empregados com defi-
ciência... essa é a dura realidade 
conhecida por quem trabalha na 
Caixa. O que a direção do banco 
não esperava era ser condenada 
pela Justiça em ações relaciona-
das a esses assuntos praticamente 
ao mesmo tempo.

Assédio moral - Na quarta-
-feira (30), a Caixa foi condena-
da ao pagamento de multa de R$ 
1 milhão em ação contra assédio 
moral coletivo movida pelo Mi-
nistério Público da União e pelo 
Sindicato dos Bancários do Espí-
rito Santo.

Segundo a sentença, ficou 
comprovada a denúncia de que 
um gerente geral no município 
de Castelo abusou de seu poder 
diretivo e degradou o ambiente de 
trabalho, praticando atos de per-
seguição e favorecimento, com 
conhecimento do banco.

“Se a direção do banco sabe 
de uma irregularidade e não faz 
nada é, no mínimo, conivente com 
essa prática", comentou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kar-
dec de Jesus Bezerra. "A prática 
de assédio moral está diretamente 
ligada à política abusiva de metas 
imposta pelo banco", ressaltou.

O juiz também determinou a 
criação de mecanismos efetivos 
para denúncia de assédio moral 
e elaboração de programa per-
manente de prevenção de assédio 
no ambiente de trabalho. Todas 
as medidas preveem multa para 
casos de descumprimento, mas a 
Caixa ainda pode recorrer.

Cota para pessoas com defi-
ciência (PCDs) - No mesmo dia, 

a Caixa foi condenada a cumprir 
a Lei 8.213/91, que determina que 
empresas com mais de mil empre-
gados tenham 5% dos cargos ocu-
pados por PCDs ou reabilitados.  
A Caixa também terá que pagar 
indenização de R$ 1 milhão por 
danos morais coletivos, mas ainda 
pode recorrer.

Na sentença, a juíza destacou 
que o banco, enquanto se recusa 
a contratar concursados, adota a 
terceirização e fomenta a preca-
rização das relações de emprego. 
Também criticou a Caixa quanto 
à quantidade de concursos para 
formação de cadastro reserva. 

A ação movida em 2016 pelo 
Ministério Público do Trabalho do 
Distrito Federal e Tocantins desta-
ca que o índice de trabalhadores 
com deficiência estava em apenas 
1,42%. Na época, o déficit era de 
mais de 3.500 pessoas. Dos mais 
de 30 mil aprovados no concurso 
de 2014, quase 3 mil são PCDs.

Aprovados em concurso - 
Três candidatos aprovados em 
concurso público da Caixa para 
compor cadastro de reserva obti-
veram decisão judicial favorável 
à imediata nomeação para o car-
go de técnico bancário novo. Em 
julgamento unânime, a Justiça de 
Roraima condenou o banco a con-
vocar os reclamantes.

A relatora explicou que, a prin-
cípio, o concurso para formação 
de cadastro de reserva gera apenas 
expectativa de direito. Entretan-
to, tal expectativa transforma-se 
em direito à nomeação quando 
se comprova que os candidatos 
aprovados foram preteridos em 
decorrência da contratação de ter-
ceirizados durante a validade do 
concurso. Ainda cabe recurso por 
parte da Caixa.

Não é de hoje que a Caixa se 
mune de ferramentas para retirar 
função dos empregados. 

Normativos como o RH 184, 
versão 33, reabriram o debate 
do assédio moral na empresa. O 
RH 205 tortura empregados com 
avaliação de desempenho basea-
da em metas inatingíveis. 

Esses fantasmas esbarravam, 
muitas vezes, em aspectos jurídi-
cos que protegiam o trabalhador, 
mas foram retirados pelo gover-
no Temer com a aprovação da 
lei trabalhista que entra em vigor 
em 14 de novembro. Na nova lei 
há mudanças que fragilizam sú-

mulas do Tribunal Superior do 
Trabalho, como a de nº 372, que 
trata da incorporação da gratifi-
cação de função.

Para defender os direitos 
dos empregados, a APCEF/SP 
vai ingressar com ação coletiva 
que visa garantir o direito dos 
comissionados, tanto aqueles 
com mais de 10 anos na função 
como daqueles que assumiram 
função durante vigência da lei 
anterior, mesmo que ainda não 
tenham completado 10 anos.

Para participar da ação, os 
empregados devem se associar 
à APCEF/SP até 27 de outubro.

Em recentes decisões, os tri-
bunais têm reconhecido o direito 
dos empregados com função de 
caixa, avaliador de penhor e te-
soureiro a receber, além da gra-
tificação de função, o pagamento 
do adicional de quebra de caixa.

A verba destina-se a cobrir 
eventuais diferenças ocorridas 
pelo exercício das atividades 
inerentes ao caixa, distinguindo-
-se da gratificação que visa ao 
pagamento da maior responsabi-
lidade pelo exercício da função.  

Os associados (da ativa ou 
aposentados há menos de 2 
anos), que exercem ou exer-
ceram nos últimos cinco anos 
as funções de caixa e caixa-pv, 
avaliador e tesoureiro podem 
entrar com reclamação traba-
lhista de adicional de quebra de 
caixa. As ações serão plúrimas, 
em grupos de três empregados. 

Em virtude da reforma tra-
balhista, orientamos que todas 
as ações sejam ajuizadas antes 
de 13 de novembro.
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Expediente

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

APCEF Indica
Estamos te esperando para curtir o 
feriadão de outubro. Faça já sua reserva

Aproveite o feriadão de outu-
bro (de 11 a 15 de outubro) para 
descansar em uma das Colônias 
da APCEF/SP: em Avaré, Campos 
do Jordão, Suarão ou Ubatuba.

É só ligar e fazer sua reserva. 
As Colônias de Avaré e Campos 
do Jordão oferecem três delicio-
sas refeições, roupas de cama e 

Unidades de lazer

de banho e serviço de camareiras 
incluídos no valor da diária.

Em Ubatuba, os associados 
têm direito a um café da manhã 
variado e muito apetitoso.

As Colônias de Suarão e Uba-
tuba também têm lanchonetes que 
oferecem pratos rápidos a preços 
bem acessíveis. 

Excursão

A Colônia de Campos do Jor-
dão está preparando um cardápio 
especial para celebrar a chegada 
da primavera no sábado, dia 23. 

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

APCEF leva você para conhecer Petrópolis
Vamos conhecer a linda cida-

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

Então não perca a próxima 
excursão preparada com muito 
carinho pela APCEF/SP, de 22 a 
28 de outubro.

Pacote inclui hospedagem 
com café da manhã, transporte ro-

Comemore a chegada da 
primavera em Campos

Concurso cultural do Dia do Bancário 
termina dia 18. Participe!
Os autores das cinco melhores manifestações ganham vales-presente de R$ 200 da Saraiva

Participe agora mesmo do 
concurso cultural criado pela AP-
CEF/SP para comemorar o Dia do 
Bancário. 

Acesse o formulário disponí-
vel no site e responda à pergunta 
“Bancário, nessa trajetória de lu-
tas, o que a 'vida lhe pede mais'?

As manifestações enviadas  
pelos associados até 18 de setem-
bro (podem ser frases, desenhos, 
fotos, poemas, poesias, áudios, 
vídeos) concorrem a cinco vales-
-presente da Saraiva no valor de 
R$ 200 cada.

Acesse nosso site e participe!

Piscina da Colônia de Ubatuba

Aproveite os descontos e pas-
se um fim de semana agradável ao 
lado da sua família. 

As diárias de Avaré estão com 
30% de desconto em setembro e 
outubro. Campos do Jordão, até 
novembro, oferece 20% na diária.

A Colônia de Suarão está com 
30% de desconto em setembro. 
Em Ubatuba, até outubro, você 
tem a opção de reserva por casa: 
para seis pessoas, R$ 335; para 
quatro pessoas, R$ 223.

Confira os descontos 
para hospedagem nos 
próximos meses

Museu Imperial de Petrópolis

doviário, passeios em Petrópolis e 
traslado de Petrópolis até Itaipava, 
chá da princesa, apresentações no 
Museu Imperial e visita guiada na 
Fábrica da Cervejaria Bohemia.

Inscrições até 11 de outubro 
pelo telefone (11) 3017-8339, 
WhatsApp (11) 97612-3900 ou 
convites@apcefsp.org.br.

Confira os valores no site da 
APCEF/SP.

É hora de preparar um 
desenho bem bonito e 
enviar para a 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 ficha 
de inscrição e encaminhe para o 
Departamento de Eventos da AP-
CEF. Dúvidas, ligue (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Rock Memory Café, 
uma viagem ao mundo 
do rock

Um enigmático personagem 
invade a cena com uma máquina 
pinball misteriosa. Quando o jogo 
começa, o barman e a produtora 
viajam no tempo, até a época de 
cada música, vivendo os conflitos 
dos jovens e o impacto do rock 
a partir dos anos 50. No Teatro 
UMC, Vila Leopoldina, capital.

Valores promocionais para 
associados pelo Bilheteria.com. 
Informações, (11) 3017-8332 ou 
convenios@apcefsp.org.br.



É certo que o processo de 
verticalização jamais irá atingi-lo

A empreitada de provocar o 
desmonte da Caixa tem utilizado 
a chamada “verticalização” como 
uma poderosa ferramenta. É o que 
mostra a série de reportagens que 
a APCEF/SP está publicando para 
detalhar os passos que podem le-
var ao fim do banco público.

A Caixa mudou o modelo de 
segmentação dos clientes Pessoa 
Física, que agora estão agrupados 
em quatro carteiras. Três serão 
alvo prioritário de relacionamento 
e uma (chamada de “gente de va-
lor”) voltada para o “atendimento 
de varejo”. 

Esse é o tal processo de ver-
ticalização, que tem impactado 
diretamente no dia a dia dos em-
pregados. Muitos que prestam 
atendimento social estão sendo 
direcionados para a prospecção 
de clientes de alta renda e para a 
venda de produtos, repetindo a es-
tratégia das instituições privadas.

Os gerentes de Pessoa Jurídica 
(PJ) também estão sendo afetados. 
“Cada agência para ter um geren-
te com o porte salarial antigo tem 

que ter uma carteira qualificada de 
clientes e para cada cliente tem 
uma pontuação. Eles entram em 
três tipos de grupos, o somatório 
tem que dar 300 pontos ou mais. 
A métrica é muito complicada e 
injusta”, explicou um empregado. 
Junto com a reestruturação, este 
processo faz com que os trabalha-
dores do banco vislumbrem um 
futuro difícil. 

“Não sei se haverá queda de 
salário, mas amanhã, se eu assu-
mir uma gerência, farei a mesma 
coisa que hoje, mas ganhando 
bem menos. Tenho certeza que 
essa verticalização vai me atra-
palhar bastante e que aqueles que 
estão na gerência estão com a 
corda no pescoço para conseguir 
gerir suas carteiras”, completou.

Em algumas regiões, a situa-
ção é ainda mais preocupante. “Só 
quatro agências na nossa SR têm 

esses pontos. Até o final de ano 
é impossível as outras chegarem 
nos 300. Se não tiver os pontos 
não tem o cargo. A gente acha que 
nosso salário aqui, de agência de 
médio porte, daqui um ano não 
vai existir mais por causa des-
sa reestruturação. Vamos cair de 
nível porque ninguém vai atingir 
a pontuação, principalmente nas 
agências pequenas. Essas são as 
que mais estão sofrendo e não 
vão conseguir manter-se abertas”, 
apontou um gerente PJ. 

Com isso, os empregados 
questionam o que será feito com 
aqueles cujas agências forem fe-
chadas, ainda mais no cenário  
atual, de falta de pessoal acentuada 
pelos dois Programas de Demis-
são Voluntária deste ano. 

Esse cenário faz parte da polí-
tica que busca adequar o banco ao 
mercado privado e gera um clima 
de medo e insegurança. Medo que 
desmotiva e leva os trabalhadores 
do banco ao estresse e, conse-
quentemente, ao adoecimento. 

Ainda assim, existem empre-
gados que acreditam que esse pro-
cesso não os atingirá. Será?

Quinto passo para desmotivar os empregados e destruir uma empresa pública

"Se não alcançar a 
pontuação estipulada 
pelo banco, não tem 

mais o cargo."
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

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

Reabertura das piscinas e 
restaurante do clube23

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. 
• Alugo, no Parque Vila Maria, próx. Marginal Tietê e 
estação Tatuapé do metrô, 2 dorms., sala 2 ambs., gara-
gem. R$ 800 + R$ 320 de cond. Marli, (11) 98976-9497. 
• Vd., na Mooca, capital, Rua Sapucaia, 954, c/ 2 dorms., 
1 vaga. R$ 380 mil. Rosely, (11) 2093-4245 / 99689-5162. 
 • Vd., na Vila Tupi, Praia Grande, 3 quadras da praia, 
50 m2, mobiliado, 1 dorm. R$ 150 mil. Augusto, (11) 
97990-0578. 
• Vd., na Vila Vera, capital, Rua Descampado, cond. Gar-
dens Living Club, 2 dorms. (1 suíte), 2 wc. c/ box e armá-
rios, á. s., sacada com fechamento. R$ 430 mil. Armando, 
(11) 99804-7590 (fotos pelo WhatsApp). 
• Vd., na 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., FGTS, permuta. Walter, (13) 3321-9146 / 
98202-3805 (após 12h) / walterjr1962@hotmail.com.

Sobrados
• Vd., na Vila Guilhermina, capital, próx. ao metrô, 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, auto-
mático, tipo mini van, revisado, mecânica 100%, pneus 
Michelin, suspensão e freios novos. Abaixo da tabela Fipe. 
Sérgio, (11) 3023-1495 / 99938-1423 (Vivo).

APCEF Cidadã

Em outubro tem baile 
beneficente no clube

A Assumme - Associação para 
um Mundo Melhor - está organi-
zando um Baile de Máscaras no 
clube da APCEF/SP, na capital, 
em 7 de outubro, sábado. Para 
animar a noite, a música ficará por 
conta da banda Mania de Cantar 
& Rodrigo Flores. Também have-
rá leilão de objetos.

A Assumme é uma instituição 
de apoio e assessoria a abrigos 
que acolhem idosos carentes.

Convites à venda por R$ 30 
com a Assumme pelo (11) 99692-
0038 ou contato@assumme.org.
br. No clube, ligue (11) 5613-
5600 ou cecom@apcefsp.org.br.

Casa em Bertioga, Villaggio
Alugo, para temporada e fins de semana, frente para 
a praia Indaiá, 2 dorms., cozinha completa, 2 wc, chur-
rasqueira, piscina, garagem. Acomoda oito pessoas. 
Diária, R$ 280. Anita, (11) 99451-2898. 

Para anunciar, envie e-mail para

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

responsabilidade do anunciante.

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 para 
o Departamento Sindical da AP-
CEF/SP, por malote ou e-mail. 

Informações, acesse nosso 
site, ligue (11) 3017-8315 ou en-
vie e-mail para sindical@apcefsp.
org.br.

Museu Imperial de Petrópolis




