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O jornal do empregado da Caixa

Contencioso
Os representantes dos trabalhadores cobram, em caráter de 

urgência, a formação de um grupo de trabalho com representan-
tes da patrocinadora (Caixa) e dos participantes, para discutir, 
de forma transparente, uma solução para o contencioso judicial, 
que impacta diretamente nos resultados da Funcef.

Dados do balanço da Funcef do terceiro trimestre de 2017 
mostram que, no cálculo da perda provável, ou seja, nas conde-
nações dadas como certas e cujo valor deve ser provisionado, o 
passivo trabalhista gerado pela Caixa aumentou R$ 220 milhões 
nos nove primeiros meses de 2017 e já chega a R$ 2,5 bilhões.  

As notas explicativas dos balanços da Funcef mostram que 
o montante apurado como contencioso possível saltou de R$ 
7,2 milhões para R$ 12,7 bilhões, uma alta de 76% no período.

Descomissionamento

A CEE-Caixa enviou ofício à direção do banco, em janei-
ro, para cobrar o fim da exigência do Certificação Profissional 
Anbima - Série 20 (CPA-20) para empregados que queiram 
ocupar cargo de gerente de relacionamento. Anbima é a Asso-
ciação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais, uma entidade privada que, como descrito no seu site, 
fala em nome de instituições como bancos, gestoras, corretoras, 
distribuidoras e administradoras.

Milhares de empregados estão ameaçados de descomissio-
namento, e consequente redução da renda, por essa exigência.

A direção da Caixa havia se comprometido a discutir, em 
mesa de negociação permanente, as alterações na vida funcional 
dos empregados, como define a cláusula 49, parágrafo terceiro, 
do Acordo Coletivo de Trabalho da categoria.

PDE

A Caixa anunciou, em fevereiro, o novo Programa de Desli-
gamento de Empregados (PDE). Com a justificativa de reduzir 
custos e melhorar o capital financeiro, a instituição precariza 
as condições de trabalho de seus empregados, já que pretende 
desligar cerca de 3 mil trabalhadores, sem reposição. 

A falta de empregados tem causado piora no atendimento a 
clientes, sobrecarga de trabalho, extrapolação constante na jor-
nada e adoecimento da categoria (veja matéria na página 3).

Saúde Caixa

A Contraf-CUT enviou, em 20 março, ofício à direção da 
Caixa com cobrança do cumprimento do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT), na qual consta o Plano de Assistência à Saúde. 

A CEE-Caixa e os integrantes do Conselho de Usuários não 
têm acesso a informações, dados e documentos cujo teor é co-
mum às partes e que são elementos indispensáveis para consoli-
dar a responsabilidade mútua sobre os recursos do Saúde Caixa.

A Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE-Caixa), que 
representa os trabalhadores nas 
negociações com o banco, reúne-
-se com a direção da Caixa no 
próximo dia 24, terça-feira, em 
Brasília. Fazem parte da pauta 
temas como o Programa de Des-
ligamento do Empregado (PDE) e 
falta de empregados; verticaliza-
ção e descomissionamento arbi-
trário; qualidade do atendimento 

do Saúde Caixa; condições de 
trabalho, adoecimento e suicídios 
e a busca por uma solução para o 
Contencioso da Funcef.

"Serão debatidas pendências 
que ainda existem na campanha 
de negociações permanentes e a 
Caixa não resolve", comentou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra. 

Confira detalhes sobre os as-
suntos a serem debatidos:

Comissão Executiva e
Caixa debatem problemas 

dos empregados dia 24

RH 151

Em fevereiro, a Justiça deferiu liminar requerida pela Con-
traf-CUT, determinando a imediata suspensão dos efeitos da re-
vogação do RH 151 pela direção da Caixa.

Para a juíza, confirmando o argumento principal da Contraf-
-CUT, o RH 151 é norma interna da Caixa e, por isso, incorpora 
o contrato de trabalho dos empregados e deve ser respeitado. 
Desta forma, a Caixa deve aplicar o normativo interno e proceder 
a incorporação da gratificação de função para os empregados, 
quando houver dispensa da função sem justo motivo.

Vale lembrar que o RH 151 prevê a incorporação da grati-
ficação quando: 

a) a dispensa da função gratificada/cargo comissionado efe-
tivo/função comissionada, por interesse da administração (sem 
justo motivo); 

b) o exercício da respectiva função por período maior ou 
igual a 10 anos.



Colônias

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

Vem aí mais uma edição do APChef - 
Receitas de Mãe. Participe!

Eventos

APCEF sorteia camarotes para show do cantor Lenine

Participe do X Desafio 
dos Trabalhadores 
gratuitamente

É hora de você, associada, 
mostrar todo o seu talento na 
cozinha e participar da terceira 
edição do "APChef - Receitas de 
mãe", campanha especial da AP-
CEF/SP para o Dia das Mães.

Afinal, quem não tem aquela 
receita coringa, perfeita para reu-
nir a família ao redor da mesa, 
aos domingos?

Para participar é simples: é só 
preencher o formulário no site e 
enviar uma receita de sua autoria 

Quer ganhar um par de ingres-
sos para o show "Lenine em trân-
sito", dia 25 de maio, no camarote 
do Tom Brasil?

É muito fácil participar: o 
associado deve enviar uma frase 
ou vídeo sobre o tema: por qual 
motivo vale a pena ser associado 
da APCEF/SP?

Você irá concorrer a um dos 
10 pares de ingressos para o show 
ou a uma das 20 malas de viagem 
personalizadas.

As reservas para o feriado da 
Revolução Constitucionalista (de 
6 a 9 de julho) serão abertas na 
próxima terça-feira, 24 de abril. 
Basta ligar no espaço de sua pre-
ferência, a partir das 7 horas, e 
garantir seu descanso no feriadão.

Dia 24 serão abertas 
reservas para feriado 
de 9 de julho

Dia 21 tem festa do Havaí na Colônia de Ubatuba

Esta campanha é válida em 
abril, mês do aniversário da AP-
CEF/SP. "Além de presentear os 
associados, queremos ficar cada 
vez mais próximos de todos. 
Todo mês será lançada uma ação 
diferente, com prêmios exclusi-
vos e muitas novidades”, conta o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Acesse www.apcefsp.org.
br/111anos e acompanhe as pro-
moções mensais. 

A Colônia de Ubatuba estará 
fechada para serviços de manu-
tenção entre 4 de junho e 5 de 
julho.

Ubatuba fecha em
junho para manutenção

A Colônia de Avaré oferece 
30% de desconto em suas diá-
rias para hospedagens até 27 de 
abril. Campos do Jordão e Sua-
rão estão com 10% de desconto. 
Aproveite!

Confira descontos para 
hospedagem em abril

No feriado de Tiradentes, 21 
de abril, sábado, a Colônia de 

Ubatuba será invadida por uma 
onda de muitas cores, alegrias e 

festa!
É que acontece a 

Festa do Havaí e, jun-
to, será comemorado o 
aniversário de 111 anos 
da APCEF/SP.

A Banda Kauze, de 
Ubatuba, será a respon-
sável por animar a festa.

Ligue e garanta sua 
vaga!

O X Desafio dos Trabalha-
dores - Corrida e Caminhada - 
acontece em 1º de maio, Dia do 
Trabalhador, em Osasco. A larga-
da será na sede da prefeitura, Av. 
Bussocaba, 300, às 8 horas. 

Preencha o formulário no site 
da APCEF/SP e garanta sua par-
ticipação. São apenas 30 vagas, 
gratuitas,  para os corredores da 
Associação.

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Estão abertas reservas para 
alta temporada (julho) em Cam-
pos do Jordão e para os feriados 
do Dia do Trabalhador (de 27 de 
abril a 1º de maio) e de Corpus 
Christi (de 30 de maio a 3 de ju-
nho) em todas as Colônias. Con-
sulte a disponibilidade de vagas 
e faça sua reserva.

Já garantiu sua vaga 
em julho em Campos 
ou para os feriados?

junto com foto do prato e outra da 
mamãe inscrita. O prazo termina 
em 3 de maio.

Associados e dependentes 
também podem participar desde 
que a receita enviada seja com 
os dados da mãe.

Os autores das três recei-
tas melhores avaliadas ganharão 
vales-presente nos valores de R$ 
500 (1º lugar), R$ 300 (2º lugar) 
e R$ 200 (3º lugar), disponíveis 
em cartões pré-pagos. 

As três receitas melhores avaliadas ganharão vales-presente de R$ 500, R$ 300 e R$ 200

Mamães não pagam 
nas Colônias de Avaré 
e Campos do Jordão

Para presentear as mamães, a 
APCEF/SP preparou uma promo-
ção especial em Campos do Jor-
dão e Avaré. No período de 11 a 
13 de maio, a mãe associada ti-
tular acompanhada do filho e de 
pelo menos 1 pagante (pode ser o 
filho ou outra pessoa) ganha sua 
hospedagem. A mãe acompanhada 
do associado titular pagante ganha 
50% de desconto.

Aproveite um fim de semana 
especial nas Colônias da APCEF.

111 anos

Esportes

Diversão para as crianças em Campos do Jordão
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EXPEDIENTE

Ato na Matriz cobra política de saúde 
mental na Caixa Econômica Federal

APCEF Indica

Thermas Water Park
De R$ 72 por R$ 60

Compre ingressos com des-
conto para o Thermas Water 
Park, em São Pedro, um dos 
mais modernos e completos 
empreendimentos de lazer do 
estado. 

Desconto em compras pelo 
site www.bilheteria.com/apcefsp. 
Solicite código pelo convenios@
apcefsp.org.br e divirta-se!

Aproveite os descontos 
em universidade e 
escola de dança

Convênios

• Fundação Armando Álvares 
Penteado (Faap) - (11) 3662-
7000 - www.faap.br. Desconto: 
10% em graduação e pós-gradua-
ção. Solicite carta na APCEF/SP.

• Núcleo de Dança Stella Aguiar 
- Av. Jurema, 495, Moema, ca-
pital, (11) 5055-9908 - www.ste-
llaaguiar.com.br. Desconto: 50% 
na matrícula e 15% nas mensa-
lidades.

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

Rede do Conhecimento

Já está disponível na Rede 
do Conhecimento, plataforma de 
educação da Fenae e das APCEFs, 
o segundo dos dois módulos do 
curso de Educação Previdenciária. 

De forma detalhada, em 59 
minutos, serão esclarecidas as re-
gras do regime geral de previdên-
cia social que protege os trabalha-
dores do setor privado e também 
servidores públicos, cujos entes 
não criaram regimes próprios de 
previdência dos servidores.

O professor Clóvis Scherer, 
além de comentar sobre as con-
tribuições dos segurados e empre-
gadores, fala do regime financeiro 
que organiza benefícios e contri-

buições. Trata também sobre a po-
lêmica que envolve o déficit da 
previdência. O curso traz, ainda, 
uma reflexão sobre a importância 
de se preocupar desde cedo com 
a aposentadoria e iniciar um cro-
nograma de contribuição.

O professor Clóvis Scherer é 
economista e atualmente traba-
lha no Dieese. É graduado pela 
Universidade Federal de Santa 
Catarina e tem título de Mestre 
em Estudos do Desenvolvimen-
to pelo International Institute of 
Social Studies da Universidade 
Erasmus de Rotterdam.

Acesse www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento e aproveite!

Educação Previdenciária: mais um 
módulo disponível na Rede

Associado de São 
Paulo será palestrante 
no Inspira Fenae 2018

Acontece neste fim de semana, 
dias 20 e 21, no Rio de Janeiro, 
o Inspira Fenae 2018, que mais 
uma vez irá reunir referências 
nacionais para dois dias de pales-
tras e oficinas. O tema central será 
“Desafios Sociais”.

Entre os palestrantes deste ano 
está o associado de São Paulo Ja-
mil Bichara Jemael, formado em 
Relações Públicas, 30 anos tra-
balhados no comércio varejista, 
marketing, indústria farmacêutica. 
Trabalha na Caixa há mais de 10 
anos. 

Acesse www.fenae.org.br/ins-
pirafenae2018 e saiba mais sobre 
este grande evento da Fenae em 
parceria com as APCEFs.

No último dia 5, empregados 
da Caixa participaram de ato na-
cional em defesa da vida dos tra-
balhadores e pelo fim da gestão 
que adoece e mata. A manifesta-
ção ocorreu em frente à Matriz I, 
em Brasília. Na ocasião, o Sin-
dicato dos Bancários de Curiti-
ba e Região entregou ao diretor 
de Pessoas da empresa, Roney 
de Oliveira, documento em que 
ressalta o aumento significativo 
de suicídios e afastamentos por 
doenças em razão de excesso de 
trabalho e jornada extenuante.

Estudo realizado pela Secreta-
ria de Saúde do Paraná aponta a 
categoria bancária como a primei-
ra colocada nas notificações de 
transtornos mentais relacionados 
ao trabalho, no período de 2006 
a 2017. 

Na última reunião do Grupo 
de Trabalho (GT) Saúde do Traba-

Ato nacional busca fim da gestão que adoece e a defesa da vida dos trabalhadores

Aposentados

APCEF de Portas 
Abertas comemora  
Dia das Mães 

Faça sua inscrição para o AP-
CEF de Portas Abertas que acon-
tece dia 9 de maio, 14 horas, na 
sede, com homenagem para as 
mães, workshop de estilo, lanche 
da tarde. Podem participar asso-
ciados da ativa ou aposentados e 
dependentes (pais, mães, sogros, 
sogras, filhos).

Ligue (11) 3017-8339 ou 
mande e-mail para convites@
apcefsp.org.br.

Fenae

lhador, em 27 de março, o assunto 
esteve em pauta. Os representan-
tes dos empregados defenderam 
a realização de uma oficina de 
saúde mental com a participação 
de especialistas e representações 
da empresa e dos trabalhadores. A 
Caixa já havia assumido o com-
promisso de realização do even-
to, mas a atual gestora da área de 
saúde, Fernanda Campelo, disse 
que irá levar a proposta à direção 
da empresa antes de dar uma res-
posta final.

"A redução do número de 
trabalhadores, a extrapolação da 
jornada e o aumento constante 
da demanda, sem contar a co-
brança abusiva de metas, adoece 
os empregados da Caixa, física e 
mentalmente", ressaltou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra. "A Caixa preci-
sa rever sua política administrati-
va com urgência, a fim de evitar 
que mais empregados adoeçam ou 
tomem medidas extremas, como o 
suicídio", finalizou.



Anúncios

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

Apartamentos
• Vd., Vila Vera, capital, Rua Descampado, cond. Gar-
dens Living Club, 2 dorms. (1 suíte), 2 wc c/ box e 
armários, á. s., sacada c/ fechamento. R$ 395 mil. So-
licite 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.
• Vd., Vila Mariana, capital, Cond. dos Bancários, 
próx. à Av. Ricardo Jafet, metrô Imigrantes, 85,4 m2, 
3 dorms., 2 wc, R$ 420 mil. Henrique, (11) 99592-8577.  

Para anunciar, envie e-mail para

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

responsabilidade do anunciante.

Imagens

Excursão para Avaré: autoconhecimento e equilíbrio

Vídeo

Conheça a Colônia de Ubatuba

Agenda

Abril

Maio

Junho

#tbt

2017: Corrida Fenae e Corrida Graacc

• Alugo, Bela Vista, centro da capital, 1 dorm., sem 
garagem. R$ 1.100 + cond. R$ 325. Somente com 
seguro fiança. Rachel, (11) 99623-6640.

Casas
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dor-
ms. (1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal com 
churrasq., jardim de inverno, 2 vagas cobertas. Acei-
ta financiamento. R$ 680 mil. Roberto / Mirian, (11) 
99941-1421. Solicite fotos pelo WhastsApp. 

Permuta
• Marco Antônio Cavichioli, ag. Itaim, deseja permu-
ta para SR Baixada Santista, Santo, função de caixa. 
Contato: (11) 99273-9103

Apartamento - Praia do Tombo, Guarujá 
Aluga, para fins de semana ou temporada, uma 
quadra da praia, 2 dorms. (1 suíte), coz. completa 
c/ utensílios, sala 2 ambs., sacada de frente para 
o mar, ar-condic., TV, Wi-Fi, piscina. Acomoda 8 pes-
soas. 1 vaga. Eliana, (11) 94128-2271 (WhatsApp). 

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá 
Aluga, para temporada ou fins de semana, lito-
ral norte, c/ 2 dorms., 2 wc, churrasq., ar-cond., 
ventilador de teto. Acomoda até 7 pessoas.  
Preço das diárias, baixa temporada: R$ 280.  
Alta temporada (dez., jan. e fev.): R$ 350. Anita, 
(11) 99451-2898. 

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

Souzaneto  
Construções e Reformas

Executamos serviços de construção (pequeno porte) 
e reformas (serviços de pedreiro, carpinteiro, pintor, 
eletricista, etc.). Garantimos qualidade do serviço e 
prazo de execução! Peça um orçamento. Contato: 
(11) 4442-0200 / 99807-0989 / souzaneto.c.e.i@
gmail.com.

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

Dia 13

APCEF nos Passos da Cultura, 
passeio em Barra Bonita e Avaré

Dias 19 e 20

Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa, no clube

Dia 10

Festa Junina em Suarão
Dia 29

Inspira Fenae, no Rio de Janeiro
Dias 20 e 21

Ubatuba fecha para manutenção
Dia 4

Comemoração do Dia das Mães, 
nas Colônias da APCEF/SP

Dia 13

Festa do Havaí e comemoração do 
aniversário da APCEF, em Ubatuba

Dia 21

Abertura de reservas para feriado 
de 9 de julho, em todas as Colônias

Dia 24

Abertura de reservas para feriado de
7 de setembro, em todas as Colônias

Dia 22

Abertura de reservas para feriado de
12 de outubro, em todas as Colônias

Dia 26


