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O jornal do empregado da Caixa

No fim de fevereiro, a Justi-
ça do Trabalho deferiu liminar 
requerida pela Contraf-CUT em 
ação que pede a imediata suspen-
são dos efeitos da revogação do 
RH 151 pela Caixa Econômica 
Federal. 

Revogado em novembro do 
ano passado, o RH 151 assegura 
incorporação do valor da função 
aos empregados da Caixa desco-
missionados após pelo menos 10 
anos no exercício do cargo. 

A Justiça confirmou o argu-
mento principal dos representan-
tes dos trabalhadores e disse que 
"o RH 151 é norma interna da 
Caixa, incorpora o contrato de 
trabalho dos empregados e, por 
isso, deve ser respeitado". 

Desta forma, de acordo com a 
liminar, a diretoria do banco deve-
rá proceder a incorporação da gra-
tificação de função quando houver 
dispensa sem justo motivo.

A APCEF/SP e a Fenae tam-
bém possuem ações judiciais para 
buscar garantir aos empregados o 
direito de incorporar a função. 

"A APCEF/SP se contrapõe 
à destituição arbitrária de todo 
e qualquer empregado que tenha 
função de confiança", explicou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra. "O que 
a empresa quer é reduzir custos, 
já que as tarefas continuarão a 
ser executadas por outros ou até 
pelos mesmos empregados sem a 
devida remuneração", completou.

Vale lembrar que o RH 151 
prevê a incorporação da gratifi-
cação quando: a) a dispensa da 
função gratificada/cargo comissio-
nado efetivo/função comissionada 
por interesse da administração 
(sem justo motivo); ou b) quando 
o exercício da respectiva função 
por período maior ou igual a 10 
anos.

   

Novidade: Caixa fecha durante intervalo para almoço
Uma estranha coincidência 

vem ocorrendo em diversas agên-
cias da Caixa: no horário do al-
moço, muitas unidades ficam sem 
sistema e, por isso, não podem 
atender a população.

O fato foi verificado pela AP-
CEF/SP durante visitas em diver-
sos pontos da capital. O problema 
aparece justamente nas unidades 
que estão enfrentando falta de 
empregados. Uma delas já chegou 

a ficar sem atendimento um dia 
inteiro por não ter trabalhadores 
suficientes. O argumento utilizado 
é o de falhas no sistema.

Faltam empregados - Desde 
o ano passado, aconteceram pro-
gramas de demissão voluntária na 
Caixa com o objetivo de reduzir 
o quadro de empregados em 10 
mil. Somados aos desligamentos 
de rotina, segundo balanço do 

banco, até setembro de 2017, fo-
ram 7.315 empregados a menos 
no banco.

Na conta da empresa ainda 
faltam cerca de 2,7 mil emprega-
dos para serem desligados. Isso 
significa mais e mais demissões 
este ano. 

"A falta de trabalhadores cau-
sa acúmulo de serviço, extra-
polação constante da jornada e 
adoecimento, além de prejudicar 

o atendimento à população. Será 
que a direção do banco ainda não 
percebeu isso?", questionou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Denuncie - Caso sua unidade 
esteja passando por situação se-
melhante, entre com contato com 
a APCEF/SP pelo e-mail sindi-
cal@apcefsp.org.br ou ligue (11) 
3017-8315.
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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

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Estão abertas as reservas para julho 
em Campos do Jordão
Há poucos apartamentos disponíveis para o primeiro fim de semana. Garanta já sua vaga!

APCEF Indica

Cinema Cinépolis
Uma das mais encantadoras 

exibidoras de filmes do planeta, 
com 2.200 salas em oito países, 
a Cinépolis garante conforto e alta 
qualidade de imagem e som dos 
mais variados filmes. 

Associado e dependente tem 
desconto em salas 3D, até 25 de 
abril, para compras de vouchers 
no www.bilheteria.com. Solici-
te código de acesso pelo e-mail 
convenios@apcefsp.org.br e di-
virta-se!

Terapias alternativas serão oferecidas 
em passeio para Avaré 

Excursão

Colônias

Em março, as Colônias de 
Campos do Jordão e Avaré estão 
com 20% de desconto nos valo-
res das diárias, que incluem café 
da manhã, almoço, chá da tarde 
e jantar.

A Colônia de Suarão está com 
10% de desconto. No litoral, a 
diária é cobrada por apartamento 
que acomoda até seis pessoas.

Programe-se e não perca a 
oportunidade de fazer um passeio 
especial na praia ou no interior.

Não esqueça que os descontos 
não são válidos para o feriado da 
Páscoa.Cozinha equipada do apartamento da Colônia de Suarão

Março tem desconto nas Colônias da APCEF/SP

A APCEF/SP está preparando 
uma viagem para a Colônia de 
Avaré com foco em alimentação 

Julho em Campos do Jordão é 
uma delícia e a procura por hos-
pedagem na cidade é muito gran-
de. Por esse motivo, a APCEF/SP 
abre, a cada semana de março, as 
reservas para uma semana de ju-
lho.

O primeiro fim de semana tem 
pouquíssimas vagas disponíveis. 
Ligue e faça sua reserva!  

Delícia de café da manhã na Colônia de Campos do Jordão

6 DE MARÇO
hospedagem de 29/06 a 09/07

13 DE MARÇO
hospedagem de 10 a 15/07

20 DE MARÇO
hospedagem de 16 a 22/07

27 DE MARÇO
hospedagem de 23 a 31/07

ABERTURAS DE RESERVAS

Vantagens

Solicite seu Bônus para 
desconto nas Colônias

Associado à APCEF/SP há 
mais de 11 anos tem Bônus cor-
respondente a 20% do valor das 
12 últimas contribuições, a ser 
utilizado como desconto em hos-
pedagens nas Colônias. Associa-
dos com até 10 anos garantem 
Bônus correspondente a 15%.

Solicite pelo (11) 3017-8300 
ou faleconosco@apcefsp.org.br.

saudável, saúde, natureza, relaxa-
mento, terapia corporal e medita-
ção. A viagem acontece entre 10 

e 14 de abril, terça-feira 
a sábado.

Além de atividades 
recreativas e esportivas, 
serão oferecidas terapias 
como Reiki com Auri-
culoterapia, Hidrovitalis 
e Quick Massage.

Inscrições até 6 de 
abril pelo convites@
apcefsp.org.br ou (11) 
3017-8339.

Esportes

Dia 25, domingo, no clube da 
capital, acontece mais uma sele-
tiva para formação da delegação 
para os Jogos Nacionais da Fenae.

Haverá disputas de modalida-
des individuais e duplas. Informe-
-se pelo esportes@apcefsp.org.br 
ou (11) 96334-1276 (WhatsApp).

Este ano, os Jogos da Fenae 
serão em São Paulo, de 14 a 21 de 
julho. Associe-se até 30 de abril, 
participe das seletivas e faça parte 
da nossa equipe.

Dia 25 tem seletiva 
para Jogos Nacionais 



CPA-20: termina dia 5 prazo para 
comprovar agendamento de provas
Prazo é para gerentes de Pessoa Jurídica, Atendimento e Relacionamento Pessoa Física

Termina em 5 de abril o prazo 
para gerentes de Relacionamento 
PJ Público/Privado, Atendimento 
e Relacionamento Governo e Re-
lacionamento Pessoa Física com-
provarem à Caixa o agendamento 
das provas para obtenção do cer-
tificado avançado CPA-20. 

O prazo de 60 dias foi conce-
dido no início de fevereiro pela 
Justiça quando foi deferida limi-
nar, solicitada pela Fenae, deter-
minando que o banco se abstives-
se de descomissionar empregados 
sem a certificação.

A princípio, a Caixa havia 
imposto 31 de janeiro como data-
-limite para validação das certifi-
cações. 

Na liminar, a juíza também 
exigiu que o banco reverta des-
comissionamentos realizados pela 
falta de certificação e estipulou 
multa de R$ 10 mil por emprega-
do nos casos ocorridos a partir de 
1º de fevereiro. Como determina a 

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

Maio
Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa - Graac, no 
Ibirapuera, capital

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

• Sesi - Desconto de 20% em ati-
vidades esportivas, além de valo-
res especiais no uso dos Centros 
de Esporte e Lazer: mensalidade 
do plano individual, R$ 42; fami-
liar, R$ 80. Unidades em todo o 
estado, acesse www.sesisp.org.br. 
Para desconto, envie e-mail para 
convenios@apcefsp.org.br.

• Univers. Santa Cecília (Uni-
Santa) - Rua Oswaldo Cruz, 277, 
Boqueirão, Santos, (13) 3202-
7100 - www.unisanta.br. Descon-
tos: 10% em graduação, gradua-
ção tecnológica e pós-graduação. 
Acúmulo de desconto para paga-
mentos antecipados. Solicite carta 
de desconto na APCEF/SP.

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

Fenae

APCEF/SP arrecada 
chocolates para 
Páscoa da ONG

Prazo para participar do “Conte sua 
história” termina em 30 de março

Está entrando na reta final o 
concurso “Conte sua história”. O 
prazo para os associados enviarem 
textos destacando sua relação com 
as Associações e a Fenae termina 
no dia 30 de março. 

A ação faz parte da campanha 
"Nossa história continua na sua". 
Você pode relatar experiências em 
eventos como Jogos da Fenae, 
Inspira e Talentos, bem como em 
lutas históricas em defesa da Cai-
xa e dos direitos dos empregados. 

Além de estrelar a campanha 
de associação, as melhores histó-

rias serão premiadas com uma ca-
feteira e 200 mil pontos no Mun-
do Caixa. Mais 10 cafeteiras serão 
sorteadas entre todos que partici-
parem. Acesse www.fenae.org.br/
contesuahistoria e participe!

Campanha - Quem se asso-
cia pelo site www.fenae.org.br/
associacao paga R$ 49,90 por um 
período de 60 dias. Há sorteio de 
prêmios todos os meses entre to-
dos que se associam e, também, 
para os já associados que indicam 
colegas.

As crianças que participam 
dos projetos da ONG Moradia e 
Cidadania terão uma Páscoa mais 
doce graças à solidariedade dos 
empregados da Caixa.

Por meio do projeto APCEF 
Cidadã, foram arrecadados choco-
lates para serem distribuídos para 
as cerca de mil crianças atendidas 
pela ONG na Páscoa. As doações 
foram recebidas pela APCEF/
SP durante o evento "APCEF de 
Portas Abertas", especial de Dia 
Internacional da Mulher, e pela 
Superintendência Regional Penha.

Para conhecer o trabalho da 
Moradia e Cidadania, acesse 
www.moradiaecidadania.org.br.

legislação, a liminar beneficia os 
associados às 27 APCEFs do país.

A audiência inaugural da ação 
está marcada para 19 de abril.

CPA-20 - A Caixa, diferente 
do que ocorre em outros bancos, 
está exigindo o CPA-20 para to-
dos os gerentes da rede.

Estes certificados são emitidos 
por meio de prova aplicada pela 
Anbima. Por não conseguirem o 
certificado em tempo, muitos em-

APCEF Cidadã

Festa de Páscoa da ONG no clube, em 2017

Junho

10 Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa, no clube

13

Julho

1 Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa, em Suarão

pregados temem o descomissio-
namento. "É mais uma forma de 
a Caixa justificar os descomissio-
namentos, de provocar a retirada 
da função em massa", lembrou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

A própria Anbima define que 
a certificação é destinada àqueles 
que atendem um público espe-
cífico e, por isso, não é exigida 
para todos os gerentes nos demais 
bancos.

19 e 
20

APCEF nos Passos da 
Cultura, em Barra Bonita



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., 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, Bela Vista, capital, 1 dorm., sem 
garagem. R$ 1.100 + cond (R$ 325). Rachel, 
(11) 99623-6640. 

Casas
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 
3 dorms. (1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., 
coz., quintal com churrasq., jardim de inver-

no, 2 vagas cobertas. Aceita financiamento. R$ 
680 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421. 
Solicite fotos pelo WhastsApp. 
• Vd., Sorocaba, Jd. São Judas Tadeu, próx. 
área industrial e prefeitura, 3 dorms. (1 su-
íte), c/armários, área gourmet, aceita financ. 
R$ 420 mil. Vanessa, (15) 99196-0668. Solicite 
fotos pelo WhatsApp.

Veículos
• Vd. Corolla Xei 1.8, preto, gasolina, 
2004/2005, banco de couro, 127 mil Km, com 
manual e chave-reserva, segundo dono. R$ 
24 mil, doc. ok. Luiz, (11) 98219-8406 (Tim/
WhatsApp).
• Vd, Focus S Sedan, 2.0, automático, 
2014/2015, vermelho, 37 mil km, c/ farol de 

neblina, sensor de estac., revisões realizadas 
na Ford Autoprime. Márcio, (11) 98515-9193.

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.

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. 

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). 

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!

Após denúncia ao Ministério Público, ficou provado que 
trabalhadores terceirizados estavam realizando a função de 

caixa em agências. A situação é um exemplo do que pode voltar 
a ocorrer, já que tanto a lei da terceirização quanto a reforma 

trabalhista aprovada em 2017 permitem a terceirização irrestrita.

“terceirização:  
documentos evidenciam 

trabalho de caixa” 

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. 

setembro de 2000

Imagens

Excursão para Colônia de Suarão
Viagem entre 16 e 18 de março teve tributo a Gonzaguinha: canto de esperança e sonho de liberdade

Vídeo

Saúde Caixa: conhecer para defender

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados na Caixa Econômica Federal do Estado de São Paulo (APCEFCREDI-SP) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor-Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO – APCEFCREDI-SP, CNPJ (MF) nº 07.814.673/0001-24, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 300 (trezentos) em condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraor-
dinária, a realizar-se em espaço cedido pela APCEF/SP - à Rua 24 de maio, 208 - 10º andar - Republica - São Paulo/SP, no dia 28 (vinte e oito) de março de 2018, às 16h (dezesseis) horas, com a presença de 2/3 
(dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 17h (dezessete) horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 18h (dezoito) horas, com a presença de no 
mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos: ORDEM DO DIA: 1.Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestre do exercício de 2017 com-
preendendo o relatório da Administração do Demonstrativo de Sobras e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal; 2. Destinação das sobras apuradas (ou rateio das perdas) do exercício de 2017; 3. Aplicação do fundo de 
Assistência Técnica Educacional e Social – FATES 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal Efetivos e Suplentes para mandato até a AGO de 2021. 5. Deliberação sobre regulamento interno de auditoria conforme de-
termina a Res 4.588 6. Outros assuntos de interesse da cooperativa 2. Assembleia Geral Extraordinária: 1. Alteração do Estatuto Social Capitulo VIII – Artigos 53º e 55º - 2. Outros assuntos de interesse da cooperativa. 
As deliberações da Assembleia Geral Ordinária serão tomadas por maioria simples dos votos dos associados presentes (artigo 27, Parágrafo 3º, do Estatuto Social). Segundo dispõe o Artigo 31 do Estatuto Social, fica impedido de 
votar e ser votado, nas Assembleias Gerais, o associado que tenha sido admitido após a sua convocação e seja ou tenha sido empregado da cooperativa, até a aprovação das contas em Assembleia Geral do exercício em que deixou 
as funções.

São Paulo, 14 de março de 2018.

Edvaldo Rodrigues da Silva - Diretor-presidente


