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O jornal do empregado da Caixa

Entre 2 e 4 de abril, todos os 
participantes da Funcef terão a 
oportunidade de escolher novos 
representantes para a Diretoria 
Executiva e para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal do fundo de 
pensão.

A votação acontece no Portal 
ou no aplicativo da Fundação. 
Fique atento: não haverá votação 
pelo sistema interno da Caixa 
(SISRH) nem por telefone. Por 
isso, é preciso cadastrar-se para 
ter acesso à plataforma nos dias 
da votação (veja quadro abaixo).

"Nós, diretores da APCEF/SP, 
apoiamos a Chapa do Participan-

te, já que foram os únicos que 
apresentaram propostas claras, 
que beneficiam os participantes", 
explicou o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec de Jesus Be-
zerra. 

Fazem parte da Chapa 3 os 
seguintes representantes de São 
Paulo: Fabiana Matheus, para a 
Diretoria Executiva; Valter San 
Martin, para o Conselho Deli-
berativo e Carlos Augusto Silva 
(Pipoca), para o Conselho Fiscal.

Acesse: www.chapadopartici-
pante.com.br, conheça todos os 
candidatos e as propostas apre-
sentadas pela Chapa 3.

Caixa não aceita reverter efeitos da verticalização
Representantes da APCEF/SP 

e da Caixa reuniram-se, em 7 de 
março, para debater os efeitos da 
verticalização.

No início de março, circulou a 
informação de que os gerentes PJ 
que não alcançaram determinada 
pontuação em carteiras sob res-
ponsabilidade deles seriam des-
comissionados. Durante a reunião, 
os representantes da Caixa foram 
irredutíveis e não aceitaram rever-
ter qualquer descomissionamento. 

Os representantes dos empre-
gados lembraram que está em 
vigor liminar que questiona a re-
vogação do RH 151 - normativo 
que prevê direito ao asseguramen-
to da gratificação de função para 
os empregados descomissionados 
- e garante os direitos previstos 
antes da revogação do normativo 
para trabalhadores com mais de 
10 anos de exercício do cargo.

A liminar foi conquistada pela 
Contraf-CUT. A APCEF/SP e a 

Fenae também possuem ações ju-
diciais para garantir aos emprega-
dos este direito.

A "verticalização", processo 
que prevê que as agências devam 
atingir determinados indicadores 
para manter as funções gratifica-
das de gerentes, sofreu diversas 
mudanças ao longo do tempo.

Está previsto que, em alguns 
casos, os gerentes PJ descomis-
sionados podem ocupar a função 
de gerente de atendimento e ne-

gócios (GAN): responsabilidades 
equivalentes, mas remuneração 
cerca de 40% menor. "Estamos 
lutando, inclusive na Justiça, para 
que os direitos dos empregados 
sejam respeitados", destaca o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Os empregados que perderam 
a função em razão da verticali-
zação podem entrar em contato 
com a APCEF/SP pelo sindical@
apcefsp.org.br ou (11) 3017-8315.
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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

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Garanta seu descanso no interior e 
litoral durante o feriadão de Páscoa
Campos do Jordão, Avaré e Suarão ainda têm vagas. Ligue já e faça sua reserva!

APCEF Indica

Os Saltimbancos
Inspirada no conto dos irmãos 

Grimm “Os Músicos de Bremen”, 
a peça narra a história do encontro 
de quatro animais que, devido a 
maus tratos, fugiram de seus pa-
trões. Juntos, decidem formar um 
grupo musical e rumam à cidade 
para começar a carreira artística. 
No caminho encontram seus do-
nos e resolvem enfrentá-los. 

Em cartaz no Teatro Ruth Es-
cobar, capital. Ingressos com des-
conto para associado e dependente 
no www.bilheteria.com. Solicite 
código de acesso pelo conve-
nios@apcefsp.org.br e divirta-se!

São Paulo será sede dos Jogos Nacionais 2018.  
Quer fazer parte da nossa delegação?

As Colônias da APCEF/SP nas 
cidades turísticas de Campos do 
Jordão e Avaré estão com descon-
tos de 20% no período de 1º a 28 
de março.

As duas unidades oferecem 
pensão completa, cardápio espe-
cial e sobremesas deliciosas.

Litoral - A Colônia de Suarão 
(foto) oferece 10% de desconto 
para quem se hospedar até dia 28.

Ligue no espaço de sua prefe-
rência e faça sua reserva!

Esportes

Excursão

Dia 24, sábado, tem uma nova 
edição do APCEF nos Passos da 
Cultura, desta vez, pelo centro ve-
lho de São Paulo. Vamos sair da 
Praça da República e terminar o 
walking tour no Largo São Bento. 

O centro é um lugar fascinan-
te, com muitas histórias, arquitetu-
ra preservada (outras, nem tanto), 
igrejas, comércio, influências de 
imigrantes... Depois do passeio, 
com certeza você enxergará esse 
pedacinho da cidade de forma di-
ferente. Vai perder?! Reserve seu 
lugar pelo convites@apcefsp.org.
br ou (11) 3017-8339.Walking Tour pelo centro velho de São Paulo no início de 2017

Conheça as belezas do centro velho com a APCEF/SP

Este ano, os Jogos da Fenae 
serão em São Paulo, de 14 a 21 
de julho. Para fazer parte da nossa 
equipe, é preciso ser associado e 
participar dos treinos semanais no 
clube da capital ou das seletivas.

Dia 25, domingo, acontece 
mais uma seletiva de modalida-
des individuais e duplas no clube. 

Quer fazer parte da nossa 
equipe e mostrar a força do es-
porte em São Paulo? Entre em 
contato pelo esportes@apcefsp.
org.br, (11) 5613-5600 ou (11) 
96334-1276 (WhatsApp).

Vantagens

Solicite seu Bônus para 
desconto nas Colônias

Se você é associado da AP-
CEF/SP há mais de 11 anos, seu 
Bônus corresponde a 20% do va-
lor das 12 últimas contribuições e 
pode ser utilizado como desconto 
em hospedagens nas Colônias. 

Associados com até 10 anos 
de contribuição garantem Bônus 
correspondente a 15% do valor 
das 12 últimas mensalidades.

Solicite pelo (11) 3017-8300 
ou faleconosco@apcefsp.org.br. 
Aproveite mais essa vantagem de 
ser associado!

É sempre muito divertido pas-
sar os feriados nas Colônias da 
APCEF/SP. Não perca tempo e 
faça já sua reserva para a Páscoa 
(de 29 de março a 1º de abril).

Ainda há vagas para Avaré, 
Campos do Jordão e Suarão (pou-
cas vagas). Ubatuba está com lista 
de espera.

Ligue e faça sua reserva!

Piscina aquecida na Colônia de Campos do Jordão

Veja datas de abertura 
de reservas em Campos

Para a terceira semana de ju-
lho (de 16 a 22), as reservas em 
Campos do Jordão serão abertas 
na próxima terça-feira (20).

Ligue a partir das 7 horas e 
aproveite a alta temporada!



Promoção por mérito: mais de 72 mil 
empregados conquistaram deltas
Resultado da luta dos trabalhadores, deltas garantiram, desde 2008, 20,33% de aumento 

Os empregados da Caixa re-
ceberam, em 20 de fevereiro, re-
troativos a janeiro, os reajustes da 
promoção por mérito. 

Objeto do processo de nego-
ciação da Campanha Nacional, a 
promoção voltou a ser uma ex-
pectativa a partir da aprovação do 
novo Plano de Cargos e Salários 
(PCS), em 2008, e representa pro-
gressões (deltas) que agregaram 
aumento de cerca de 2,34% nas re-
munerações. De 87.635 trabalha-
dores do banco (em 31/12/2017), 
83.985 eram promovíveis. Desses, 
12.596 (15%) receberam dois 
deltas, representando reajuste de 
quase 5%. Outros 59.532 (70,9%) 
conquistaram um delta, o que sig-
nifica aumento salarial de 2,34%. 
E 11.857 (14,1%) não alcançaram 
promoção.

“No princípio, a Caixa fazia 
com que 20% dos empregados de 
cada unidade ficassem sem delta. 
Com negociação, garantimos que 

Agenda

Abril

Excursão para Avaré, 
autoconhecimento e equilíbrio

De 10 
a 14

Março 

APCEF nos Passos da 
Cultura, passeio pelo centro 
de São Paulo

24

Julho
De 14 
a 21

Jogos da Fenae,  
em São Paulo

Excursão para Suarão, 
tributo a Gonzaguinha

De 16 
a 18

25 Seletiva para os Jogos 
Nacionais, no clube

De 2 
a 4

Primeiro turno do processo
eleitoral da Funcef

De 16 
a 18

Segundo turno do processo 
eleitoral Funcef

Aproveite os descontos
Convênios

• Colégio Decisão
Rua Antonio Gil, 904, Jardim 
Prudência, capital, (11) 5563-
9996 - www.coldecisao.com.br. 
Descontos: 50% na matrícula e 
15% na mensalidade do ensino 
infantil, fundamental, médio e 
complementar.

• Space Tennis
Desconto a partir de 8% nas lo-
jas físicas e virtuais. Acesse www.
spacetennis.com.br e confira pro-
dutos e endereços. Solicite código 
de desconto na APCEF/SP.

Informações, (11) 3017-8300 ou 
convenios@apcefsp.org.br.

Fenae

Obras das crianças de 
todo o país estão na 
revista "Folclorinho"

Primeiro pacote para Rússia  
será sorteado dia 21

Se você ainda não está parti-
cipando da nova campanha de as-
sociação da Fenae e APCEFs, não 
perca tempo! No dia 21 de março 
ocorrerá um sorteio mais que es-
pecial: um pacote para torcer pelo 
Brasil na Rússia. 

A viagem, com direito a 
acompanhante, será sorteada en-
tre todos que se associaram pela 
plataforma. Já os associados que 
indicaram colegas vão concorrer a 
cinco cafeteiras Nespresso.

“Além de conquistar novos as-
sociados, queremos que os empre-
gados conheçam nosso trabalho. 
Só assim será possível fortalecer 
a luta e criar mais projetos nas 
áreas de esporte, cultura, lazer, 
educação e responsabili-
dade social”, destacou o 
diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra.

Em abril, a premiação 
será invertida. Ou seja, o 
sorteio de mais um pa-
cote com acompanhante 
para a Rússia contempla-
rá os associados que fi-

zeram indicações. Entre os novos 
associados, serão sorteadas mais 
cinco cafeteiras.

Premiação - O primeiro sor-
teio da campanha “Nossa história 
continua na sua” ocorreu no dia 
24 de fevereiro. Foram sorteados 
um iPhone 7, uma Smart TV LG 
43’’ e cinco cafeteiras Nespresso. 

Plataforma - No www.fenae.
org.br/associacao, é possível co-
nhecer melhor a Fenae e as AP-
CEFs. Quem se associa pelo site 
paga R$ 49,90 por um período de 
60 dias. Depois, valerão as regras 
e valores da APCEF escolhida, 
conforme o estatuto da entidade.

O resultado da criatividade e 
imaginação dos dependentes do 
pessoal da Caixa pode ser confe-
rido na primeira edição da revista 
“Folclorinho: uma história diver-
tida”, produzida pela Fenae, que 
contém 21 trabalhos do concurso 
cultural realizado no ano passado. 

A publicação está sendo distri-
buída às APCEFs de todo o país 
e também pode ser conferida em 
nosso site > Informações > Notí-
cias Fenae.

Bem-estar

Aproveite promoção para uti-
lização da poltrona de massagem, 
até 6 de abril, na sede da Asso-
ciação, próxima à estação Repú-
blico do metrô, centro da capital.

Os associados podem aprovei-
tar, gratuitamente, sessão de 20 
minutos de massagem relaxante, 
de segunda a sexta-feira (exceto 
feriados), das 9h30 às 17 horas. 

Agende seu relaxamento pelo 
(11) 3017-8300 ou seuespaco@
apcefsp.org.br. Aproveite!

Agende sua massagem 
gratuita até 6 de abril 

a partir de critérios objetivos, o 
empregado já recebe um delta”, 
explicou o coordenador da Comis-
são Executiva dos Empregados 
(CEE), Dionísio Reis Siqueira.

As regras da promoção por 
mérito 2017, com reflexos nes-
te ano, foi assegurada no Acor-
do Coletivo de Trabalho (ACT) 
2016-2018. Previa pontuação final 
de até 70 pontos, resultante do 
somatório dos pontos de critérios 
como Frequência ao Trabalho, 
PCMSO, Horas de Capacitação.

Restabelecida em 2008, após 
mais de 15 anos de sonegação 
do direito pela Caixa, a retoma-
da da promoção por mérito foi 
decorrência da forte mobilização 
por um novo PCS, que resultou 
na unificação dos dois Planos de 
Cargos e Salários existentes até 
então, o de 1989 e o de 1998.

Uma informação importante: 
para o empregado que obteve um 
delta em todas as sistemáticas 
aplicadas desde 2008, o aumento 
no salário-padrão foi de 20,33%.



Anúncios

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

Apartamentos
• 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$ 395 mil. Solicite fotos pelo 
WhatsApp. Armando, (11) 99804-7590. 
• Vd. kit, capital, República, Av. Ipiranga, a 
200 m do metrô, esquina Santa Ifigênia, 40 
m2, reformado, pronto para morar. R$ 250 mil 
(cond. R$ 280). Sandra, (11) 95966-6359. 
• Vd., Santos, Marapé, 3 quadras da praia, 
próx. ao Canal 1,  2 dorms., á. s., garagem. 
R$ 245 mil. Roberto, (13) 99101-8462 / (13) 
3251-8225. 
• Aluga, capital, próx. metrô Adolfo Pinheiro, 
SR Santo Amaro, 1 dorm., garagem. Isento de 
IPTU. Cond. R$ 540. Mariana, (11) 9206-4674. 

• 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.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 
3 dorms. (1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., 
quintal com churrasq., jd. de inverno, 2 vagas 
cobertas. Aceita financ. R$ 680 mil. Roberto / 
Mirian, (11) 99941-1421 (fotos pelo WhastsApp). 
• Vd., em Bragança Paulista, 1.300 m, 3 cômo-
dos, piscina, pomar, tanque de peixe. R$ 170 
mil. Aceita carro como parte do pagamento. 
Luis, (11) 97372-1022.

Permutas 
• Viviane Ferreira da Cruz, lotada na agência 

Belas Artes, deseja permuta para SR Sé. Con-
tato: (11) 3583-8750 / 8798. 

Apartamento na Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e fins de semana, 
Jd. São Lourenço, acesso às praias da 
Riviera e Itaguaré, varanda gourmet c/ 
churrasq., 2 dorms., 2 wc, ar cond., hidro, 
piscinas, sauna, brinquedoteca, salão de 
jogos, fitness. Acomoda 8 pessoas. Paulo, 
(11) 96713-5421. 

Apartamento no Guarujá 
Alugo, para temporada e fins de semana, 
Guarujá, Morro do Maluf, 2 vagas. Acomoda 
8 pessoas. Emília, (13) 99706-8620.

Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os produtos / serviços  

anunciados neste jornal são de 
responsabilidade do anunciante.

Apartamento na Praia do Tombo 
Aluga, para fins de semana ou temporada, 
no Guarujá, 1 quadra da praia, 2 dorms. (1 
suíte), coz. completa com utensílios, sala 2 
ambs., sacada frente p/ mar, ar cond., TV, 
Wi-Fi, piscina. Acomoda 8 pessoas. 1 vaga. 
Eliana, (11) 94128-2271 (WhatsApp). 

Casa em Bertioga
Alugo, para temporada, litoral norte, frente 
p/ praia do Indaiá, cond. c/ piscina e ga-
ragem, 2 dorms., 2 wc, coz. c/ utensílios, 
churrasq., ar cond., ventilador de teto, p/ 
7 pessoas. Diárias (baixa temp.) R$ 280; 
alta, R$ 350. Feriados a combinar. Anita, 
(11) 99451-2898. 

Apartamentos no Campo Belo, 
Vila Madalena e Vila Leopoldina 

Vd., alto padrão, ambientes integrados, a 
partir de 35,10 m2. R$ 341.945 mil. Norber-
to, (11) 99854-6740 / solicite apresentações 
ou agendamento pelo norvertoongaro@
yahoo.com.br. 

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!

Diversas unidades da Caixa foram fechadas no início daquele 
ano. Além disso, havia a ameaça de demissões. Essas medidas 

eram parte do plano de desmonte que visava levar à privatização 
do banco. A década de 1990 foi a época com maior número de 
privatizações no país. Os empregados uniram-se para barrar as 

intenções do governo e conseguiram reverter a situação. 

“fenae e apcefs protestam 
contra desmonte da cef” 

Em homenagem ao mês da mulher, no #tbt, vamos relembrar uma 
programação diferenciada realizada no clube da capital, em 2009, 

para associadas e dependentes. Houve palestra de automaquiagem e 
sessões de massagem, além de atividades para as crianças. 

fevereiro de 1995

Imagens

APCEF de Portas Abertas na sede

Dia das Mulheres no litoral

No dia 9, as aposentadas comemoraram o Dia da Mulher na APCEF com muita festa

Vídeo

Colônia de Ubatuba Colônia de Suarão Homenagem da APCEF/SP
a todas as mulheres


