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O jornal do empregado da Caixa

A Caixa repisou as negativas: não trouxe qualquer resposta 
às demandas apresentadas pelos empregados e não apresentou 
propostas para os temas debatidos durante a mesa de nego-
ciação com a Comissão Executiva dos Empregados da Caixa 
(CEE/Caixa). A reunião aconteceu nesta quinta-feira (2), em 
São Paulo.

Os empregados ainda não sabem se a Caixa pretende apli-
car o Acordo Coletivo para todos, não têm detalhes do que a 
empresa planeja fazer com o Saúde Caixa e não há definições 
com relação ao pagamento da PLR. 

O mesmo ocorreu nas rodadas de negociações entre os re-
presentantes dos bancários e a Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban) - a última aconteceu dia 1º -, nas quais são debati-
das reivindicações gerais da categoria, como reajuste salarial, 
auxílio-refeição e alimentação.

“Os empregados estão preparados para dar resposta à Caixa 
e à Fenaban se não houver uma proposta decente no dia 7”, 
afirmou o diretor-presidente da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. “É um desaforo a Caixa sugerir que seus profissionais 
possam fazer ‘bicos’ para arcar com o equacionamento”, con-
cluiu. Vamos ver quanto vale a palavra do senhor presidente 
Nelson Souza, que havia 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“.

Novas rodadas de negociações estão marcadas para a terça-
-feira, dia 7. Assembleias em todo o país, no dia 8, devem 
analisar o que for apresentado. Consulte o Sindicato de sua 
região para saber local e horário.

Acesse www.apcefsp.org.br/campanhanacional e confira 
como foram as rodadas anteriores de negociações. 



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

"O que você mais gosta de fazer com seu filho?"

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp
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Vantagens

111 anos: “Minha história como 
bancário” é ação de agosto. Participe!
30 bancários ganharão fones de ouvido On-Ear JBL T450BT com conexão bluetooth As reservas para hospedagem 

no Réveillon (de 28 de dezem-
bro a 1º de janeiro, sexta a terça-
-feira) em todas as Colônias da 
APCEF/SP serão abertas em 21 
de agosto, terça-feira, às 7 horas.
Ligue e garanta sua vaga.

Dia 21 serão abertas as 
reservas para Réveillon 
em todas as Colônias

A APCEF/SP tem 111 anos de 
lutas e conquistas. E você? Qual 
sua história como bancário?

Responda em uma frase, parti-
cipe da quinta etapa da campanha 
“111 motivos para ser APCEF/
SP” e concorra a prêmios.

O tema foi escolhido porque 
o mês de agosto é marcado por 
um dia muito importante, o dia 
28, dia do bancário. 

Preencha o formulário dispo-
nível no hotsite www.apcefsp.org.
br/111anos, responda e torça para 
estar entre os 30 bancários sortu-
dos do mês que ganharão, cada, 
um fone de ouvido On-Ear JBL 
T450BT com conexão bluetooth.

O resultado da ação será di-
vulgado no dia 10 de setembro.

Um brinde ao novo ano na Colônia de Ubatuba, 
foto de 2017

Para homenagear os pais neste 
mês de agosto, a APCEF/SP lança 
a campanha Meu Momento Pai e 
Filho.

Para participar, o associado ou 
dependente deve enviar uma foto 
- por meio de formulário disponí-
vel no site, até 31 de agosto - de 
um momento especial com pais e 
filhos e responder à pergunta: O 
que você mais gosta de fazer com 
seu filho?

Os participantes concorrerão a 
uma churrasqueira, um Kindle e 
uma camiseta oficial do time do 
coração. 

Esportes

O Dia dos Pais está chegan-
do, já garantiu uma programação 
especial com ele? Se ainda não, 
faça a reserva para um fim de 
semana tranquilo na Colônia de 
Avaré. E o melhor: pai associado 
não paga a hospedagem no fim 
de semana, dias 11 e 12 de agosto 
(confira as condições no site).

Comemore o Dia dos Pais 
na Colônia de Avaré

Anote os novos horários da 
Subsede de Bauru:

- recepção, catraca e lancho-
nete - de terça-feira a sábado, das 
9 às 23 horas; domingos e feria-
dos, das 9 às 21 horas.

- sauna feminina - de terça a 
sexta-feira, das 18 às 20 horas; 
sábados, domingos e feriados, 
das 16 às 18 horas;

- sauna masculina - de terça 
a sexta-feira, das 20 às 22 horas; 
sábados, domingos e feriados, 
das 18 às 20 horas;

Confira os horários da 
Subsede de Bauru

Tem excursão para corrida rústica em 
Avaré. Inscreva-se!

Em 26 de agosto, domingo, 
acontece a 3º Extreme Trail Run, 
em Avaré.

Em meio à natureza e muito 
sobe e desce de terra, a Extreme 
apresenta uma alternativa às tra-
dicionais corridas de rua. São três 
opções de percurso: 3,5 km (fit-
ness), 7 km (light) e 13 km (hard).

Associados, dependentes e 
convidados terão valor diferen-
ciado para participação na corri-
da, além da opção de pacote que 
inclui hospedagem na Colônia de 
Avaré ou camping, no espaço da 
Colônia.

Inscrições pelo (14) 3848-
3000, (14) 3732-9337 ou avare@
apcefsp.org.br. Vagas limitadas.

Eventos

Participe do Torneio de 
Xadrez Pensado

Estão abertas as inscrições 
para o 4º Torneio Estadual de 
Xadrez Pensado da APCEF/SP. A 
competição irá ocorrer nos dias 25 
e 26 de agosto, sábado e domingo, 
no clube da capital, a partir das 
9h30. As partidas serão disputa-
das pelo sistema suíço.

Além dos associados e depen-
dentes, participarão também as 
crianças do projeto de xadrez da 
ONG Moradia e Cidadania.

Inscreva-se por meio de for-
mulário disponível no site. Infor-
mações, (11) 5613-5601 ou espor-
tes@apcefsp.org.br.

Foto do associado Lauro Jesus Porciuncula Fernandes (ag. Bertioga), primeiro colocado na campanha 
do Dia dos Pais da APCEF/SP em 2017
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EXPEDIENTE

Apoie projeto que susta norma 
prejudicial a programas de saúde

APCEF Indica

Aproveite os descontos
Convênios

• Farmanova - Rua Dr. João 
Batista de Lacerda, 304, capital, 
(11) 5579-8976 ou 96615-4090 - 
Desconto: de 18% a 52%.

• Faculdade Trevisan - Uni-
dades na capital e em Ribeirão 
Bonito - www.trevisan.edu.br. 
Desconto: 10% em graduação, 
15% em pós-graduação, MBA 
e Educação Executiva. Solicite 
carta de desconto na APCEF/SP.

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

O PDC 956/2018, da deputada Erika Kokay, susta a resolução nº 23 da CGPAR

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.

Faça parte do time de apoio 
ao Projeto de Decreto Legislati-
vo (PDC 956/2018), de autoria 
da deputada federal Erika Kokay 
(PT/DF), e participe da consul-
ta disponível no site da Câma-
ra dos Deputados. O texto susta 
a resolução nº 23 da Comissão 
Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração 
de Participações Societárias da 
União (CGPAR), que trata do 
custeio das empresas estatais em 
relação aos benefícios de assistên-
cia à saúde aos empregados.

Participe, portanto, de mais 
essa cruzada em defesa dos pro-
gramas de assistência à saúde 
administrados pelos RHs das es-
tatais. Até dia 2 de agosto, das 
33.383 pessoas que haviam opi-
nado na consulta, 95% manifes-
taram-se favoráveis à proposta da 
parlamentar de Brasília. Apoie o 
PDC 956.

No dia 26 de janeiro deste 
ano, o Diário Oficial da União 
divulgou três resoluções da 
CGPAR, das quais duas tratam 
dos planos de saúde e alteram 

para pior as regras em 147 esta-
tais. As determinações diminuem 
a participação das empresas no 
custeio dos planos e restringem o 
rol de dependentes possíveis. As 
normas também vedam a criação 
de novos planos administrados 
pelos departamentos de RH das 
empresas públicas e determinam 
que, nas futuras negociações, a 
previsão constante no ACT se 
limite à garantia do benefício de 
assistência à saúde, sem qualquer 
detalhamento.

Defesa do Saúde Caixa - Em 
maio, entidades representativas 
dos trabalhadores lançaram a cam-
panha “Saúde Caixa: eu defendo”, 
a fim de sensibilizar os usuários 
para a importância da política de 
saúde, mobilizando trabalhadores 
da ativa e aposentados do banco 
público. 

Acesse o hotsite da APCEF/SP 
e acompanhe todo o andamento 
da luta dos empregados em defe-
sa do Saúde Caixa: www.apcefsp.
org.br/saudecaixa.

Kenia Santos Sabaliauskas, do interior de São Paulo, foi uma 
das ganhadoras de fevereiro da campanha de associação

Fenae

Associe-se à APCEF ou indique 
amigos para concorrer a prêmios

Já acessou a Rede do 
Conhecimento?

Acesse o site www.fenae.org.
br/associacao e conheça a cam-
panha da Fenae em parceria com 
as APCEFs de todo o país: tanto 
novos associados como os empre-
gados que indicam trabalhadores 
para se associarem ganham prê-
mios.

O principal objetivo é mos-
trar tudo que Fenae e APCEFs 
realizam em prol dos direitos e 

do bem-estar do pessoal da Cai-
xa. No site é possível conhecer 
melhor projetos como os Jogos 
da Fenae, Eu Faço Cultura, Rede 
do Conhecimento, Talentos, Nos-
so Valor e Movimento Solidário. 
Quem se associa pelo site paga 
R$ 49,90 por 60 dias. Após esse 
período, valerão as regras pre-
vistas no estatuto da entidade. O 
pagamento pode ser com cartão 

de crédito ou pontos do 
Mundo Caixa.

Os sorteios são men-
sais. Empregados da Cai-
xa já ganharam pacotes 
de viagens para torcer 
pelo Brasil na Rússia, 
smartphones, smart TVs, 
cafeteiras.

Entre os prêmios a se-
rem sorteados ainda estão 
cafeteiras, smartphones, 
smart TVs, viagens para 
Gramado e Paris.

Em 2016, a Fenae, em parce-
ria com as APCEFs, criou a Rede 
do Conhecimento, uma platafor-
ma na internet para o empregado 
da Caixa aprender coisas novas e 
desenvolver habilidades profissio-
nais e gostos pessoais. 

Hoje já são mais de 80 cursos 
disponíveis, nas mais diferentes 
áreas. A maioria deles com aulas e 
módulos disponíveis para todos os 
empregados. Porém, para concluir 
os cursos é preciso estar associado 
a uma APCEF.

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

Aquário de São Paulo
Adulto: de R$ 90 por R$ 55
Criança: de R$ 60 por R$ 45

Data: até 30 de setembro.
Funcionamento: todos os dias, 
das 9 às 19h (entrada até 17h).
Endereço: Rua Huet Bacelar, 
407, Vila Dom Pedro I, capital. 
Compre, com desconto, pelo 
www.bilheteria.com/apcefsp.
Atrações: entre os moradores 
do maior aquário da América 
Latina estão ursos-polares, can-
gurus, koalas, lêmures, suricatos, 
morcegos, lontras, peixes-bois, 
jacarés, macaquinhos, tucanos e 
tantas outras espécies. 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. 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$ 
350 mil (cond, R$ 276, isento de IPTU). Maria Luiza, (11) 
99894-2408 / e-mail maluhatum@gmail.com. 
• Vd. ou alugo, capital, próx. Shopping Aricanduva, Parque do 
Carmo, Sesc Itaquera, 46 m2, fácil acesso ao Rodoanel, mo-
biliado, piscina, quadra poliesportiva, salão de festas, duas 
churrasq. Fabiano, (11) 98445-6692 (solicite fotos). 
• Vd., Guarujá, Morro do Maluf, 115 m2, 3 dorms., demais 
dependências, 2 vagas. Emília, (13) 99706-8620. 
• 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. 
• Alugo, Jardim Suarão, Rua Lili, 21, dorms., churrasq., gara-
gem. Juracy, (11) 98910-8194. 
• Alugo, Bela Vista, centro, capital, c/ 1 dorm., s/ gararagem. R$ 
1.100 + cond. R$ 325 (seguro fiança). Rachel, (11) 99623-6640.
• Vd. quitinete, República, capital, Av. Ipiranga, 200 m do 
metrô, esquina Santa Ifigênia, 40 m2, reformado. R$ 245 mil 
(cond. R$ 280). Sandra, (11) 95966-6359. 

Agenda

Sobrado
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 su-
íte), 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). 

Casas 
• Vd., Guarujá, Praia da Enseada, Portal do Guarujá, 4 dorms., 
sala 3 ambs., coz. c/ copa., dep. p/ caseiro, piscina, churrasq., 
5 vagas. Emília, (13) 99706-8620.
• Vd., Jarinú, 55 min. de SP, 1.108 m2, á. c. 243 m2, 4 suítes, 
despensa, churrasq., gramada, 7 vagas. Doc. ok. R$ 450 mil (alu-
gada). Aceita financ. Sérgio, (11) 3023-1495 / 99938-1423 (Vivo).

Terrenos 
• Em Bragança Paulista, Cond. Euroville II, 300 m, ligeiro 
declive à esquerda. R$ 150 mil (abaixo do mercado). Marcia, 
(11) 97264-9992 / caramaschi12000@yahoo.com.br. 

Diversos
• Vende Freezer Vertical Consul 231L, 110V, branco, novo, na 

garantia, região de Itapecerica da Serra. Angelo, (11) 4666-
5569 / 97255-5884.

Permuta 
• 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.
• Albiena Miranda, TBN na ag. Itaim Paulista, SR Penha, de-
seja permuta ou triangulação para agências na cidade de 
Suzano ou arredores ou área-meio. Contato: (11) 98333-2053.

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. 

Agosto

Reabertura da Colônia de Suarão, 
litoral sul

Dia 31

Informes publicitários

Promoção e comemoração do Dia 
dos Pais, nas Colônias

De 10 a 12

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

Imagens

APCEF de Portas Abertas, na sede
Dia 17

Setembro

Seletiva Regional do Talentos 
Fenae, na capital

Dia 15

Corrida Extreme Trail Run,  
em Avaré

De 24 a 26

Reabertura do campo de futebol 
society, no clube

Dia 12

Excursão para Ubatuba, de 27 a 29 de julho, com visita à Festa Literária Internacional de Paraty (Flip)

#tbt
2010: Campanha Nacional dos Bancários

Abertura de reservas para 
Réveillon, em todas as Colônias

Dia 21


