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O jornal do empregado da Caixa

Apesar de a representação da 
Caixa, na rodada anterior, garantir 
que trabalha com a perspectiva de 
renovar o Acordo Coletivo antes 
do vencimento do atual, a postu-
ra durante a rodada de negocia-
ção desta sexta-feira (20) mostra 
o oposto. 

A empresa trouxe argumentos 
evasivos, especialmente em rela-
ção aos itens que dizem respeito 
à aplicação da atual legislação 
trabalhista e não garantiu rei-
vindicações importantes, como a 
abrangência do Acordo Coletivo 
a todos os empregados e a ma-
nutenção do atual modelo e for-
mato da Participação nos Lucros 
e Resultados.

Negociação - Na segunda 
rodada de negociações da repre-
sentação dos empregados (CEE/
Caixa) com os representantes do 
banco foram retomadas as discus-
sões de assuntos relacionados à 
saúde do trabalhador e condições 
de trabalho e, em seguida, foram 
debatidas as resoluções aprovadas 
no 34º Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa (Conecef).
Confira alguns pontos debatidos 
(confira íntegra no site):

Combate ao assédio moral - 
A Caixa afirmou que deve manter 
a ferramenta de denúncia e pro-
mover a discussão do assunto nos 
fóruns de condições de trabalho.

Promoção por antiguidade 
e merecimento - A Caixa alegou 
que, por questões orçamentárias, a 
redução do prazo para a promoção 

por antiguidade poderia impactar 
na realização anual da sistemática 
de promoção por merecimento.

CPA-20 - A Caixa compro-
meteu-se a encaminhar comuni-
cado às SRs para detalhar orien-
tações com relação à exigência 
da certificação para os eventuais, 
além de viabilizar uma forma de 
reembolso dos custos para a ob-
tenção da certificação destes em-
pregados.

Revisão do MN AE 079 
(processos administrativos) - A 
Caixa disse que está promovendo 
uma revisão do normativo.

Extensão do acordo a todos 
os empregados - A representa-
ção dos empregados defende que 
o acordo valha para todos, con-
dição posta em xeque pela atual 
legislação trabalhista. A represen-
tação da Caixa não garantiu que 
atenderá à demanda.

Forma de contratação - A 
Caixa não garantiu que atenderá 
à reivindicação de contratação de 
pessoal apenas por tempo indeter-
minado.

Delegados sindicais - A em-
presa respondeu de forma positi-
va à reivindicação de manutenção 
dos delegados sindicais, garantin-
do as prerrogativas atuais.

Nomeação efetiva para as 
funções de caixa e tesoureiro 
- A Caixa respondeu que deve 
manter as nomeações por minuto, 

mas garantiu que não haverá des-
comissionamento arbitrário dos 
empregados que já ocupam estas 
funções em caráter efetivo. Com-
prometeu-se, ainda, a apresentar 
proposta sobre os tesoureiros no-
meados por minuto.

Isonomia - A representação 
dos empregados defendeu a ex-
tensão do ATS e da licença-prê-
mio para todos. A Caixa alega 
que não há condições de atender 
à reivindicação.

Fim da discriminação aos 
optantes do REG/Replan não 
saldado - A Caixa alega que não 
enxerga as limitações impostas a 
estes empregados como discrimi-
nação e que não teria condições 
de atender à demanda.

Incorporação de função - A 
CEE cobrou a empresa pelo retor-
no do direito ao adicional com-
pensatório de incorporação da 
gratificação de função. A Caixa 
alega que ainda discute o assunto 
internamente.

Remuneração variável ou 
por produtividade - A CEE 
questionou os programas imple-
mentados pela Caixa (bônus Cai-
xa e o programa anunciado no 
megaevento ocorrido em maio), 
que constituem formas de atrelar 
remuneração à produtividade. A 
Caixa alega que as duas situa-
ções seriam apenas programas de 
reconhecimento e que os recursos 
despendidos não trariam prejuízo 
à política salarial e ao pagamento 

da PLR.

Não fechamento de agências 
- A Caixa afirmou que não há 
previsão para que o processo de 
fechamento seja retomado e que 
teria feito mudanças no critério 
para estabelecer as agências que 
podem ser fechadas. Disse tam-
bém que algumas delas devem 
ser transformadas em PAB.

PLR e PLR Social - A Cai-
xa alega que pretende manter o 
atual modelo, mas que dependeria 
da disponibilidade em termos de 
orçamento, além do atendimento à 
legislação, aprovação dos órgãos 
controladores e do Conselho de 
Administração (CA). 

Avaliação - “A Caixa precisa 
decidir se pretende resolver os 
problemas apresentados ou apenas 
ganhar tempo até o atual acordo 
expirar. É inadmissível que seus 
representantes aleguem que ainda 
precisam de aprovações pelo CA 
ou debater internamente assuntos 
que compõem uma pauta entre-
gue há mais de um mês, faltando 
apenas mais duas rodadas de ne-
gociação”, indignou-se o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra. 

“É fundamental realizar um 
bom ato na quarta-feira (25), dia 
de luta em defesa dos programas 
de assistência à saúde dos em-
pregados das empresas estatais e, 
especialmente, lutar pela manu-
tenção do Saúde Caixa, tema vi-
tal para os empregados da Caixa” 
completou Kardec.

Caixa não garante que 
acordo valerá para todos



APCEF/SP é vice-campeã dos Jogos da Fenae 2018

Após sete dias de intensas disputas, momentos de confraternização e descontração, 
os Jogos da Fenae 2018 foram encerrados no sábado (21), em São Paulo. O Distrito 
Federal levou para a casa o tão cobiçado troféu. Em segundo lugar ficou São Paulo 
e, na terceira colocação, a Bahia. 

Nesta 13ª edição - que pela primeira vez na história dos Jogos aconteceu em São 
Paulo - foram distribuídos 25 troféus para os campeões de modalidades e 780 meda-
lhas. Quase 2.300 atletas participaram das disputas que aconteceram principalmente 
no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo (CEPEUSP).

Os atletas de São Paulo conquistaram 22 medalhas: 7 de ouro, 7 de prata e 8 
de bronze. "Parabéns a todos, atletas, familiares e apoiadores, que possibilitaram a 
realização do maior evento esportivo entre bancários do país", ressaltou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra. Veja mais fotos em nosso site e 
nas redes sociais.





Unidades Tem promoção para comemorar  
o Dia dos Pais na Colônia de Avaré
Pai associado não paga hospedagem no segundo fim de semana de agostoAs 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 e garanta sua vaga.

Reservas para o  
mês de novembro 
serão abertas dia 31

Em agosto, tem desconto e 
programação especial nos espaços 
da APCEF para comemorar o Dia 
dos Pais.

Nas Colônias de Campos do 
Jordão e Avaré, entre 10 a 12 de 
agosto, pai não paga a hospeda-
gem. Mas, atenção: Campos do 
Jordão tem pouquíssimas vagas. 
Não perca tempo e garanta seu 
passeio para Avaré.

Confira as condições:
1) pai associado titular, acom-

panhado do filho e de qualquer 
pagante (pode ser o próprio filho 
ou outra pessoa), tem direito a 
hospedagem gratuita no período;

2) pai dependente ou convida-
do, com associado titular pagante, 
tem 50% de desconto;

Colônia da APCEF/SP em Avaré

3) no caso de pai associado 
titular levar o próprio pai, o be-
nefício é cumulativo, ou seja, o 
associado não paga as diárias e o 

pai dependente terá 50% de des-
conto na hospedagem. 

Agora é só ligar e fazer sua 
reserva o mais rápido possível!

Comemoração do Dia dos Pais na Colônia de Avaré em 2017

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Vila Mariana, capital, Cond. dos Bancários, conj. Santa 
Cruz, próx. metrô Imigrantes, 85 m2, 3 dorms., 2 wc. R$ 417 
mil. Aceita proposta. Henrique, (11) 99592-8577. 
• 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., 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., Guarujá, Morro do Maluf, 115 m2, 3 dorms., 2 vagas. 
Emília, (13) 99706-8620.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 
suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal com churrasq., jar-
dim de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita financ. R$ 610 mil. 
Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).

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. Márcia, (11) 99964-6353. 
• Vd., Guarujá, Praia da Enseada, Portal do Guarujá, 4 dorms., 
sala 3 ambs., coz. c/ copa., dep. completa para caseiro, pisci-
na, churrasq., 5 vagas. Emília, (13) 99706-8620.
• Vd., Vinhedo, cond. fechado, 1.119 m2, 400 m2 á. c., se-
gurança, 4 dorms. (1 suíte máster c/ closet e banheira), 2 
dorms. estilo americano, escritório, lareira, hidro, edícula c/ 
wc., área c/ forno, fogão a lenha, forno de pizza, churrasq., 
piscina. Aceita permuta menor valor. Belinda, (19) 9112-8223. 

Terrenos
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa Cristina XIII, 
lote 13/Q IA, 450 m2, clube náutico, restaurantes, piscinas, 
quadras, segurança e portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. 
Estuda proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Permutas 
• Wilton Yokomizo, ag. Augusta, SR Paulista, deseja permuta 
ou triangulação para SR Santana. Contato: (11) 98609-8280. 
• Giovani Baptista Binotto de Souza, caixa, lotado em Na-
zaré Paulista, deseja permuta para mesma função ou TBN 
em Bragança Paulista ou Atibaia. Contato: (11) 99812-9267.

• 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, agência 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. 

Apartamento - Guarujá 
Alugo para moradia, Bairro da Enseada, 900 m da praia, 
2 dorms., piscina, 2 churrasq., quadra esportiva. Edson, 
(13) 99789-1870

Informes publicitários

Para anunciar, envie e-mail para

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

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Diretor-presidente: Kardec de Jesus Bezerra. 
Diretora de Imprensa: Claudia Fumiko Tome. 
Jornalistas: Luana Arrais (Mtb 007108-4), Raíssa 
Torres (Mtb 74.111), Raquel Benini (Mtb 39.593) e 
Tania Volpato (Mtb 24.688). Diagramação e artes: 
Cláudia Tieri e Marcelo Luiz. Impressão: TM 
Grafic. Tiragem: 9 mil exemplares. Sede: Rua 24 de 
Maio, 208, 10º andar, República, capital.

EXPEDIENTE

Agenda

Julho

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

Dia 28

Agosto

Colônia de Suarão fechada para 
manutenção

De 1 a 31

Promoção e comemoração do Dia 
dos Pais, nas Colônias

De 10 a 12

Excursão para Flip,  
com festa julina em Ubatuba

De 27 a 29

APCEF de Portas Abertas, na sede
Dia 17

Ligue (11) 3017-8306 ou en-
vie e-mail para faleconosco@ap-
cefsp.org.br e informe-se sobre o 
bônus promocional, que oferece 
desconto em hospedagens.

Bônus promocional 
dá desconto em 
hospedagem 

Fenae

Votação do Talentos Fenae termina dia 31
Dia 31 de julho, terça-feira, 

termina o prazo da votação po-
pular estadual do Talentos Fenae/
APCEF 2018.

Para votar na obra de sua pre-
ferência, acesse www.fenae.org.
br/talentos. Os votos têm pesos 
diferentes: associados às APCE-
Fs, peso 5; trabalhadores do ban-

co não associados, peso 2 e não 
empregados da Caixa, peso 1.

O resultado da etapa estadual 
será conhecido dia 10 de outubro. 
Os primeiros colocados de cada 
modalidade partirão para a etapa 
nacional. A grande final será em 
Natal (RN), de 4 a 8 de dezembro.

Incentive seus colegas!


