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O jornal do empregado da Caixa

A primeira rodada de nego-
ciação da representação dos em-
pregados com a direção da Cai-
xa, em 13 de julho, trouxe poucas 
respostas aos bancários da Caixa 
e um recado: as alterações previs-
tas na nova legislação vigente, no 
que depender da gestão do banco, 
devem ser aplicadas. Isso pode re-
presentar retrocessos em direitos 
históricos como a PLR, conquis-
tada em 2003, e o Saúde Caixa, 
implementado em 2004. 

Os representantes do banco 
afirmaram que as propostas deba-
tidas na mesa deverão ser subme-
tidas ao Conselho de Administra-
ção (confira no site a íntegra da 
cláusula do estatuto da Caixa).

Pré-Acordo - A representação 
da empresa negou-se a assinar o 
pré-acordo que prorroga os direi-
tos previstos no Acordo Coletivo 
vigente até que um novo seja as-
sinado (princípio da ultra-ativida-
de). A justificativa da representa-
ção da Caixa foi que a empresa 
espera chegar a um acordo antes 
da data-base. 

Seu relato inicial, porém, 
contradiz esta previsão, pois a 
dinâmica de negociação passaria 
a incluir uma nova etapa, que se-
ria a aprovação da proposta pelo 
Conselho de Administração, antes 
mesmo de ser apreciada nas as-
sembleias da categoria. 

Vale lembrar que as reuniões 
ordinárias do CA tem periodici-
dade mensal.

Negociação - O tema da pri-
meira rodada de negociação foi 
saúde do trabalhador e condições 
de trabalho. O assunto deverá ser 
retomado no próximo encontro, 
agendado para 20 de julho, quan-
do também devem ser debatidos 
os temas Caixa 100% Pública e 
Nenhum Direito a Menos. Foi 
marcada, ainda, outra rodada, para 
o dia 26 de julho, que discutirá 
Funcef e Saúde Caixa. Entre as 

reivindicações tratadas na primei-
ra rodada, destacam-se:

- Revogação da versão 41 do 
MN RH 184 - A Caixa compro-
meteu-se a avaliar os argumentos 
expostos pela CEE e a apresentar 
uma resposta na próxima rodada.

- Fim da GDP - A CEE cobra 
o fim do processo que trouxe con-
sequências extremamente danosas 
aos empregados com a versão 41 
do MN RH 184. A Caixa alega 
que o programa é consistente e 
que representa, para a empresa, 
uma importante ferramenta de 
gestão, e pretende mantê-lo.  

- Fim da verticalização - A 
CEE argumentou que o processo 
peca pela falta de transparência, 
pois os critérios passaram por 
diversas mudanças ao longo do 
tempo, e que a estratégia defini-
da pela Caixa é incompatível com 
os resultados exigidos dos empre-
gados. A consequência, o desco-
missionamento de um número 
expressivo de gerentes, assim, foi 
inevitável. A empresa comprome-
teu-se a apresentar os próximos 
passos da verticalização.

- CPA-20 - A CEE questionou 
a exigência da certificação para 
o exercício das funções, inclusi-
ve para os eventuais, que sequer 
são ressarcidos dos custos para a 
obtenção do certificado. A Caixa 
informou que está avaliando for-
mas de lidar com esta exigência 
para os eventuais e critérios para 
o ressarcimento das despesas.

- PSI - A CEE levou a de-
manda de reformular os processos 
seletivos, de modo a possibilitar 
mobilidade dos empregados entre 
áreas de diferentes vice-presidên-
cias. A Caixa alegou que o modelo 
recém elaborado prevê uma flexi-
bilidade maior e comprometeu-se 
a apresentá-lo na próxima rodada.

- Unidades de saúde do tra-
balhador - A CEE defende que 
todos os estados tenham, nas Gi-
pes ou Repes, uma estrutura res-
ponsável pela saúde do trabalha-
dor. A resposta da Caixa foi que 
todos os estados contam com um 
empregado que possui esta atri-
buição. A CEE entende que tal 
organização é insuficiente.

- Tratamento nos casos de 
doenças ocupacionais/relaciona-
das ao trabalho - A CEE cobra 
que a Caixa custeie integralmente 
os tratamentos sem ônus ao em-
pregado ou ao Saúde Caixa. A 
Caixa alega que já existe norma-
tivo que atende à reivindicação.

- Extensão da pausa de 10 
minutos a cada 50 trabalhados 
a todos os empregados que aten-
dem o público, com entrada de 
dados ou movimentos repetiti-
vos - A opinião da Caixa é que os 
empregados não trabalham com 
digitação de maneira contínua e 
que, portanto, não fariam jus ao 
intervalo.

- Proibição do descomissio-
namento de empregada gestan-
te - A Caixa alega que a atual 
prática, que prevê a possibilida-

de de manter a remuneração das 
gestantes descomissionadas, seria 
suficiente, mas que irá avaliar no-
vamente a reivindicação.

- Mais contratações - A CEE 
defende a contratação como for-
ma de fortalecer a empresa, redu-
zir a sobrecarga de trabalho nas 
unidades e possibilitar o retorno 
da mobilidade dos empregados 
entre as áreas. A representação da 
Caixa respondeu que não pretende 
atender à demanda.

Avaliação - “O atual presiden-
te da Caixa, Nelson Souza, tem 
dito que os interesses dos empre-
gados e da empresa convergem 
em 80% dos casos e que em mais 
10% seria possível chegar a um 
acordo. No decorrer da Campanha 
Nacional, os empregados poderão 
fazer sua própria avaliação sobre 
o que disse o presidente. Mas, 
pelo que vimos na primeira roda-
da, somente com a mobilização e 
o engajamento de todos seremos 
capazes de defender a manuten-
ção dos nossos direitos”, explicou 
o diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra.

Confira, em nosso site, a ínte-
gra do que foi debatido na primei-
ra negociação com a Caixa.



Unidades

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3042-2134

Veja os ganhadores da ação de junho “Meu Momento”

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

111 anos

APCEF faz excursão para a Festa 
Literária Internacional, em Paraty
Inscreva-se até dia 20 de julho e participe deste passeio incrível. Vagas limitadasAs reservas para hospedagem 

em novembro, inclusive para os 
feriados de Finados (2 de novem-
bro) e Proclamação da República 
(15 de novembro) serão abertas 
na terça-feira, 31 de julho.

Ligue no local de sua prefe-
rência, verifique a disponibilida-
de de vagas e garanta um passeio 
divertido para toda a família.

Reservas para o  
mês de novembro 
serão abertas dia 31

A APCEF/SP leva os associa-
dos e dependentes, mais uma vez, 
para a Festa Literária Internacio-
nal de Paraty (Flip), de 27 a 29 
de julho.

A Flip está em sua 16ª edição 
e este ano homenageia a poetisa, 
dramaturga e cronista Hilda Hilst, 
nascida no interior de São Paulo, 
em Jaú.

A excursão já é tradicional e  
tem hospedagem na Colônia em 
Ubatuba, com festa julina.

A saída será do Terminal Tu-
rístico Rodoviário Barra Funda, 
em São Paulo, na sexta-feira (27), 
às 19 horas. 

Saiba mais sobre valores e ou-
tras informações: (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.

Esportes

Colônia da APCEF/SP em Campos do Jordão

Na terceira fase da campa-
nha de aniversário da APCEF/
SP, “Meu momento”, os associa-
dos compartilharam registros de 
momentos especiais passados na 
entidade.

Ao longo do mês de junho, 
os associados enviaram fotos de 
eventos e passeios nos espaços da 
APCEF/SP, participação em atos e 
campanhas salariais. 

Os participantes concorreram 
a 30 minigeladeiras portáteis.

Confira os ganhadores:
- Adriana Ap. Jardim Alves
- Adriano do Vale
- Alcione Ribeiro de Oliveira

Inscreva-se para o 
APCEF de Portas 
Abertas de agosto

- Elizabeti França Alves Costa
- Ellen de Paula Andrade
- Fábio Lourenço Ribeiro
- Ivanildo R. do Nascimento
- Jamil Bichara Jemael
- João Paulo B. dos Santos
- José Aparecido Dantas
- José Eduardo Bonsaglia
- Juliana Usignolo
- Júlio Chan Yu
- Karine Ap. de Souza Aizawa
- Kelly Siqueira dos S. Pinto
- Kleber Cantão
- Leonardo Yukio Kussama
- Liliane de Alexandre
- Luciane Ap. M. Chiovitti
- Marcela Paula M. Nakamura

A próxima edição do APCEF 
de Portas Abertas está agendada 
para 17 de agosto, sexta-feira, na 
sede da APCEF/SP.

Faz parte da programação um 
workshop de organização de es-
paços, narração de história, con-
fraternização e comemoração dos 
aniversariantes do mês.

Podem participar empregados 
da Caixa da ativa, aposentados e 
dependentes dos associados (pais, 
mães, sogros, sogras). Garanta 
sua vaga, ligue (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.   

Eventos Aposentados

Em agosto tem desconto e 
programação especial nos espa-
ços da APCEF/SP para comemo-
rar o Dia dos Pais. 

Em Campos do Jordão e 
Avaré, entre 10 e 12 de agosto, 
pai associado não paga a hospe-
dagem (confira as condições no 
site). 

Ligue, consulte a disponibili-
dade de vagas e faça sua reserva.

Pais associados não 
pagam em Campos do 
Jordão e Avaré

A Colônia de Suarão estará 
fechada para serviços de manu-
tenção entre 1 e 31 de agosto.

Colônia de Suarão 
fecha em agosto para 
manutenção 

Filhos e netos de associados podem 
participar do Concurso de Desenho 2018 

Para inscrever seu filho ou 
neto, acesse www.apcefsp.org.br/
concursodedesenho, imprima a fi-

cha de inscrição do Concurso de 
Desenho, preencha e encaminhe, 
por malote, para o Departamento 

de Eventos da APCEF/SP, 
junto com o desenho do seu 
pequeno. O tema deste ano é 
Vida no Campo.

O concurso é dividido em 
três categorias: jardim (de 3 
a 5 anos); infantil (de 6 a 9 
anos) e júnior (de 10 a 12 
anos). 

Informações, ligue (11) 
3017-8339 ou convites@ap-
cefsp.org.br. Premiação do Concurso de Desenho 2017 no Cinemark

- Marcello Pereira Bueno
- Márcia Regina Crispim Luz
- Michele Amorim dos Passos
- Michele Oliveira Galvani
- Noeli Floriani
- Pablo José de Francisco
- Raul Leal Leite
- Thaís de Souza Ferreira
- Uilson Roberto de Oliveira
- Wagner de Araújo da Silva
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EXPEDIENTE

25 de julho é dia de luta  
em defesa do Saúde Caixa

APCEF Indica

Aproveite os descontos 
em universidades

Convênios

• Faculdade Impacta - Av. Pau-
lista, 1.009, 9º andar, capital, 
(11) 3254-8300 - www.impacta.
edu.br. Desconto: 10% para cur-
sos técnicos, 25% para pós-gra-
duação e MBA e 30% para gra-
duação. Para cursos livres: 20% 
para cursos aos sábados e notur-
no, 25% para diurno, manhã e 
tarde, 30% para treinamentos ao 
vivo, 35% para on-line (EAD).

• Centro Universitário Paulis-
tano (UniPaulista) - Rua Ma-
dre Cabrini, 38, Vila Mariana, 
capital, (11) 5549-3033 - www.
unipaulistana.edu.br. Desconto: 
30% nas mensalidades.

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

Fenae

Outras categorias somam esforços na luta em defesa dos programas de assistência à saúde

Fique por dentro

Receba notícias pelo 
WhatsApp

Quer receber informações 
das atividades da APCEF/SP 
pelo WhatsApp? Basta adicionar 
(11) 99900-3146 nos contatos do 
seu celular e enviar mensagem 
com seu nome para este número.

No último dia 10, as entidades 
que representam o pessoal da Cai-
xa reuniram-se para avaliar os re-
sultados da campanha Saúde Cai-
xa: Eu Defendo. Entre os assuntos 
debatidos esteve a organização do 
Dia de Luta programado para 25 
de julho, quando usuários do Saú-
de Caixa e de outras autogestões 
de empresas estatais realizarão 
uma ampla mobilização nacional 
em defesa dos programas de as-
sistência à saúde.

Fenae, Contraf-CUT, Fenacef, 
Fenag, Aneac, Social Caixa e 
Anacef avaliaram como bem su-
cedidas as ações realizadas no dia 
20 de junho, quando os usuários 
vestiram branco como símbolo de 
união em defesa do Saúde Caixa, 
e o seminário nacional promovido 
em Brasília no último dia 28. 

Além da realização do Dia de 
Luta, também há outras iniciativas 
da campanha tais como a mobili-
zação para a audiência pública, já 
aprovada na Câmara dos Deputa-
dos, mobilização de parlamenta-
res, realização de atos junto aos 
órgãos que constituem a CGPAR, 
ampliação da campanha em defe-
sa das autogestões, entre outras.

“A campanha em defesa dos 
programas de assistência à saú-
de das empresas estatais ganhou 
a adesão de outras categorias. 
Agora, vamos intensificar ainda 
mais a mobilização”, salientou a 
diretora da APCEF/SP Ivanilde de 
Miranda.

Jogos da Fenae - Entre as 
ações da campanha Saúde Caixa: 
Eu Defendo está uma atividade 
durante os Jogos da Fenae, maior 
evento esportivo entre bancários 
do Brasil, que acontece em São 
Paulo, até sábado (21).

Apoio ao PDC 956 - Outra 

deliberação tirada no seminá-
rio nacional é o apoio ao Proje-
to de Decreto Legislativo (PDC 
956/2018), de autoria da deputada 
federal Erika Kokay (PT-DF).

O PDC tem o objetivo de sus-
tar a resolução nº 23 da CGPAR, 
que trata do custeio das empresas 
estatais em relação aos programas 
de assistência à saúde aos empre-
gados. Está disponível no site da 
Câmara dos Deputados a enquete 
sobre o PDC, na qual é possível 
manifestar o apoio ao projeto.

Acesse www.apcefsp.org.br/
saudecaixa e fique por dentro de 
todas as movimentações em defe-
sa do plano de saúde.

Destine parte do seu IR devido 
para produções culturais

Quer colaborar para que mais 
pessoas tenham acesso à cultura? 
Pois é exatamente isso que os 
empregados da Caixa podem fa-
zer ao destinar 6% do Imposto de 
Renda devido, conforme prevê a 
Lei Rouanet, ao Eu Faço Cultura, 
projeto da Fenae e das APCEFs.

O prazo para fazer parte da 
iniciativa já começou. Acesse 
www.eufacocultura.com.br, faça 
login com os dados de acesso 
do Mundo Caixa e siga o passo 
a passo. No momento do cálculo 

da destinação, é útil ter em mãos 
o recebido da última declaração 
do IRPF. Ao informar o valor do 
IR devido, o sistema já calcula o 
total a ser destinado. Depois, é 
só confirmar os dados pessoais e 
concluir a operação.

Cultura para todos - No 
modelo atual, o Eu Faço Cultura 
adquire produtos culturais direta-
mente dos produtores e os distri-
bui gratuitamente para diversos 
perfis como escolas públicas, mi-

croempreendedores 
individuais, institui-
ções beneficentes, 
beneficiários de pro-
gramas sociais, pes-
soas com deficiência 
e idosos com 60 anos 
ou mais.

Doe, incentive o 
acesso à arte!

O empregado da GE Habita-
ção, da capital, Saulo Nakatani 
sempre teve interesse em associar-
-se à APCEF/SP. Com a campa-
nha “Nossa história continua na 
sua”, veio o momento ideal e, de 
quebra, ainda foi premiado. “Fi-
quei bem surpreso por ter ganho. 
Minha esposa estava querendo 
justamente uma Nespresso. Veio 
na hora certa”, comemorou. Ago-
ra, Saulo prepara-se para aprovei-
tar os benefícios em fazer parte 
da família APCEF/SP. “Quero 
frequentar as Colônias”, contou.

Acesse www.fenae.org.br/as-
sociacao e conheça a campanha.

Associado ganha 
cafeteira Nespresso

Manifestação em São Paulo, dia 20 de junho, em defesa do Saúde Caixa

São Roque com  
Ski Mountain Park
De R$ 107 por R$ 92

Datas: 11 de agosto (necessário 
agendamento).
Saídas: 6h30 de São Bernardo 
do Campo, 7h do metrô Sacomã 
e 7h30 da Barra Funda.
Inclui: transporte, seguro-via-
gem, passeio a vinícolas, desti-
larias e chocolaterias, entrada ao 
Ski Mountain Park e guia. 
Compre pelo www.bilheteria.
com/apcefsp. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.



Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os itens anunciados são de responsabilidade do anunciante.

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Araras, centro, próx. ao Lago, 85 m2, 2 dorms., 2 wc, 1 
vaga coberta. Maria de Lourdes, (11) 3542-7861.
• Vd., próx. metrô Ana Rosa, capital, 48 m2, reformado, 2 
dorms., armários embutidos, sem vaga, isento de IPTU. Aceita 
financiamento e FGTS. R$ 320 mil. Roberto, (11) 5574-0006. 
• Vd., Sorocaba, Vila Fiori, 2 dorms., 2 wc, sacada, salão de 
festas c/ churrasq., lav., desp., 1 vaga. Aceita terreno, quiti-
nete, veículo. R$ 220 mil (financiado R$ 146 mil). Cecília, (15) 
99794-2608 / (15) 3316-3643. 
• Vd., kit, República, capital, Av. Ipiranga, 200 m do metrô, 
esquina Santa Ifigênia, 40 m2, reformado. R$ 245 mil (cond. 
R$ 280). Sandra, (11) 95966-6359. 
• Vd. ou alugo, capital, próx. Shopping Aricanduva, Parque do 
Carmo, Sesc Itaquera, fácil acesso ao Rodoanel, 46 m2, mo-
biliado, piscina, quadra poliesportiva, salão de festas, duas 
churrasq. R$ 250 mil. Fabiano, (11) 98445-6692 (solicite fotos). 
• 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. Armando, (11) 99804-
7590 (solicite fotos). 
• Vd. estúdio, Largo do Arouche, capital, reformado, Ed. Santa 
Elisa, 35 m2, assinado pelo arquiteto Arnaldo Maia Lello, art 
decó, próx. metrô República, sacada ampla, sem vaga. R$ 

Agenda
350 mil (cond, R$ 276, isento de IPTU). Maria Luiza, (11) 
99894-2408 / e-mail maluhatum@gmail.com. 

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (suí-
te), c/ armários, sala 2 ambs., quintal com churrasq., jd. de 
inverno, 2 vagas cobertas. Aceita financ. R$ 610 mil. Roberto 
/ Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos). 
• Vd., Jardim Sapopemba, zona leste, capital, 320 m2, 3 dor-
ms., sala 2 ambs., á. s., sacadas, terraço, lav., aquecimento 
solar, 3 vagas, casa nos fundos. Aceita financ. e FGTS. R$ 395 
mil. André, (11) 3475-7919 / 98952-5122.

Casa 
• Vd., Bragança Paulista, plana, lot. fechado, 4 km do Bragan-
ça Garden Shopping, 305 m2 (á. c. 200 m), 2 dorms estilo ame-
ricano (1suíte), sala 2 ambs., área gourmet integ. à piscina, 
rede p/ aquec., porcelanato, 3 vagas. Marcia, (11) 99964-6353. 

Chácaras
• Vd., em Itapeva, casa sede, de hóspedes e caseiro, 25 mil 
m2, piscina, churrasq., salão de jogos, forno a lenha e lareira. 
Aceita imóvel no litoral como parte do pagto. Hitomi, (11) 
2249-1573.

Veículos 
• Celta 2P Life VHC flex 1.8, 2008, preto, tabela Fipe R$ 
13.973. R$ 12.900. Ana Luiza, (11) 99860-3014. 

Permuta 
• Wilton Yokomizo, ag. Augusta, SR Paulista, deseja permuta 
ou triangulação para SR Santana. Contato: (11) 98609-8280. 
• Claudia Simas e Silva, agência em Ilhéus/Bahia, deseja per-
muta para zona sul de São Paulo. Contato: (73) 98806-6383 
(WhatsApp) / (73) 99118-7168. 
• Sérgio Rogério Américo, ag. Juscelino Kubitschek, deseja 
permuta ou triangulação como técnico bancário, SR Santana. 
Contato: (11) 96084-2424.  

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

Julho

Jogos da Fenae, em São Paulo
De 14 a 21

Feijoada Solidária (ONG Moradia 
e Cidadania), no clube da capital

Dia 28

Agosto

Colônia de Suarão fechada para 
manutenção

De 1 a 31

Informes publicitários

Promoção e comemoração do Dia 
dos Pais, nas Colônias

De 10 a 12

Festa julina em Suarão e Avaré
Dia 21

Festa julina em Ubatuba
Dia 28

Excursão para Festa Literária 
Internacional de Paraty

De 27 a 29

Extreme Trail Run, em Avaré
Dia 26

Jogos da Fenae

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

Imagens

Acantonamento da APCEF/SP em Avaré, de 9 a 13 de julho

#tbt

2011: festa junina na Colônia de Avaré
Corrida da Fenae em Suarão, em 1º de julho


