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O jornal do empregado da Caixa

Na quinta rodada de negocia-
ção específica da Caixa dentro 
da Campanha Nacional 2018, a 
direção do banco apresentou uma 
proposta de renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) que 
ignora dezenas de direitos atual-
mente garantidos. A negociação 
ocorreu em 7 de agosto. 

A proposta foi rejeitada pelos 
trabalhadores em assembleias por 
todo o país no dia 8. Nova rodada 
de negociação está agendada para 
dia 17.

Dentre os direitos constantes 
no Acordo Coletivo em vigor até 
31 de agosto foram excluídos na 
contraproposta apresentada: ho-
ras extras, adicional de trabalho 
noturno, PLR Social, isenção de 
anuidade do cartão de crédito, 
juros do cheque especial diferen-
ciado, tarifas em conta corrente, 
ausências permitidas, escala de 
férias, jornada de trabalho, Saúde 
Caixa, suplementação do auxílio 
doença (licença caixa), adicional 
de periculosidade e insalubridade, 
intervalo para descanso de acordo 
com a NR 17, homologação das 
rescisões,  GT Saúde Caixa, GT 

Saúde do Trabalhador, negociação 
permanente,  incentivo à elevação 
de escolaridade, incorporação do 
REB, GT Contencioso Funcef, 
contratações, abrangência do ACT.

“O presidente Nelson Souza 
se perdeu na matemática, pois as 
alterações propostas pelo banco 
passam, e muito, de 10% do Acor-
do Coletivo”, lembrou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra. 

Em declarações no início da 
campanha nacional, o presidente 
da Caixa, Nelson Souza, disse que 
"os interesses dos empregados e 
da empresa convergem em 80% 
dos casos e que em mais 10% se-
ria possível chegar a um acordo".  

PLR Social ameaçada - Com 
relação à PLR, os representantes 
do banco disseram que seguirão 
a regra Fenaban. Já a PLR Social 
sequer foi citada nas negociações. 

Reforma trabalhista - Duran-
te a rodada de negociação, os re-
presentantes do banco, mais uma 
vez, afirmaram que se pautarão 
pela reforma trabalhista, lei que 

modificou dezenas de artigos da 
CLT e acabou com uma série de 
direitos dos trabalhadores.

A direção do banco não garan-
tiu a incorporação de remunera-
ção de função. Disse, ainda, que 
irá manter a designação exclusi-
vamente por minuto dos caixas.  

Saúde Caixa - Com relação 
ao Saúde Caixa, a direção do ban-
co apresentou a seguinte proposta: 
“A Caixa oferece aos empregados 
e respectivos dependentes assis-
tência à saúde, em modalidade, 
forma e condições modificáveis 
a qualquer tempo, respeitadas as 
normas da ANS e orientações 

estabelecidas pela CGPAR.” A 
resolução 23 da CGPAR exclui 
os aposentados atuais e futuros 
do plano de saúde; elimina con-
tribuição por grupo familiar; e 
“quebra a solidariedade”, princí-
pio pelo qual os empregados da 
Caixa contribuem da mesma for-
ma, independentemente do tempo 
de banco e idade.

Aposentados - A proposta é 
especialmente excludente com 
relação aos aposentados, pois 
não garante uma série de direitos 
como isenção de tarifas e condi-
ções especiais de juros e os exclui 
da cobertura do Saúde Caixa.

A Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban) apresentou pro-
posta que apenas cobre a inflação 
nos salários, PLR, vales e demais 
verbas econômicas, sem aumento 
real, na sexta reunião da mesa 
única de negociação, realizada dia 
7 de agosto, em São Paulo. 

Também não garantiu que os 
bancários não sejam substituídos 
por trabalhadores contratados de 

Bancos propõem repor 
somente a inflação do período

forma precarizada, a exemplo da 
terceirização. 

Os bancos querem alterar cláu-
sulas da Convenção Coletiva para, 
segundo eles, garantir segurança 
jurídica, contudo sequer apresen-
taram a redação das modificações. 

A proposta também foi rejeita-
da nas assembleias. A próxima ro-
dada de negociação ficou agenda-
da para 17 de agosto, sexta-feira. Atividades em 10 de agosto, Dia do Basta, na capital e interior



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

Conte sua história e concorra a 
fones de ouvido com bluetooth

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Vantagens

Esportes

O mês de agosto não tem fe-
riado, mas dá pra aproveitar um 
fim de semana tranquilo ou os 
dias de folga nas Colônias da AP-
CEF/SP. E ainda tem desconto!

Avaré oferece 40% de des-
conto durante todo o mês. As diá- 
rias de Campos do Jordão estão 
com 10% de desconto e Ubatuba, 
20%. Suarão está fechada para 
manutenção em agosto.

Confira as promoções
especiais de agosto

Quando seu filho completar 
25 anos, preencha o formulário 
disponível no site e encaminhe 
para o Departamento de Cadas-
tro da APCEF/SP, por malote 
ou e-mail, para que ele continue 
como seu dependente. Dúvidas, 
ligue (11) 3017-8357 ou cadas-
tro@apcefsp.org.br.

Filhos com mais de  
25 anos continuam  
como dependentes

Mosteiro de São Bento é destino do 
APCEF nos Passos da Cultura

Agosto é mês de APCEF nos 
Passos da Cultura e, desta vez, 
os turistas urbanos irão visitar o 
Mosteiro São Bento, no centro da 
capital. O tour acontece no dia 31 
de agosto, sexta-feira, às 10 horas.

Os beneditinos chegaram a 
São Paulo por volta de 1598, mas 
apenas em 1634 foi criada a Aba-
dia. Hoje, o Mosteiro abriga cerca 
de 40 monges. 

Um dos destaques é a lojinha 
de pães, bolos, doces e geleias fei-
tas pelos monges. Aproveite para 
levar pra casa e deliciar-se com 
alguns quitutes clássicos, como o 

Pão São Bento, de Mandioquinha, 
ou o Benedictus, um pão de mel 
recheado com geleia de morango.

Inscreva-se até 27 de agosto 
pelo (11) 3017-8339 ou convi-
tes@apcefsp.org.br. Vagas limi-
tadas.

Aposentados

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. Informações, (11) 5613-
5601 ou esportes@apcefsp.org.br.

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

Vinhos de Campos do Jordão

Já enviou a arte do seu pequeno para 
o Concurso de Desenho da APCEF/SP?
Acesse www.apcefsp.org.br/concursodedesenho2018 para outras informações

Estão abertas as incrições para 
a 16ª edição do Concurso de De-
senho Infantil da APCEF/SP. 
O tema deste ano é “A vida no 
campo”. "Nossa intenção é levar 
os pequenos a uma reflexão sobre 
a importância do trabalho rural", 
explicou o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec de Jesus Be-
zerra.

Dependentes e netos de asso-
ciados, com idade entre 3 e 12 
anos, podem participar. Os artistas 
mirins podem usar lápis de cor, de 
cera ou canetinhas, em papel bran-
co, tamanhos A4 ou A3. Depois, é 
só preencher a ficha de inscrição 
disponível no hotsite e enviar, por 
malote, para o Departamento de 
Eventos da APCEF/SP.

Eventos

Prestigie a seletiva 
paulista do Talentos 
Fenae 2018

Os participantes do Talentos 
Fenae 2018 merecem uma grande 
torcida nas seletivas estaduais do 
concurso. Em São Paulo, o even-
to acontece em 15 de setembro, 
sábado, no Espaço Cultural Lélia 
Abramo, na Bela Vista, capital, a 
partir das 19 horas.

Os interessados em prestigiar 
as apresentações podem se inscre-
ver pelo (11) 3017-8355 ou con-
vites@apcefsp.org.br. A entrada 
será gratuita, com nome na lista. 
Vagas limitadas.

Responda em uma frase: Qual 
sua história como bancário?, par-
ticipe da quinta etapa da campa-
nha “111 motivos para ser AP-

CEF/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.
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EXPEDIENTE

Déficit nos planos da Funcef equivale 
a quase 10% do patrimônio

APCEF Indica

Aproveite os descontos
Convênios

• Clube de Cãompo - Rodo-
via SP 300 (Dom Gabriel Pau-
lino Bueno Couto), km 95, Itu, 
(11) 4024-6968 ou 4024-6914 
- www.clubedecaompo.com.br. 
Desconto: 15%.

• Universidade de Franca (Uni-
Fran) - Av. Dr. Armando Salles 
Oliveira, 201, Pq. Universitário, 
Franca - www.unifran.edu.br. 
Desconto: até 30% em gradua-
ção. Solicite carta de desconto.

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

Maior parte está no REG/Replan, seguido pelo Não Saldado, Novo Plano e REB

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.

O balancete de abril de 2018, 
divulgado pela Funcef no início 
de agosto, indica que, embora te-
nha havido redução de R$ 381,4 
milhões no déficit acumulado, o 
desequilíbrio, ou seja, a insufi-
ciência de recursos para honrar 
todos os compromissos com os 
participantes, continua alto. 

De dezembro de 2017 a abril 
de 2018, o déficit diminuiu 5,8% 
e chegou a R$ 6,1 bilhões. Con-

tudo, o patrimônio investido da 
Funcef cresceu 2,76% e chegou 
a R$ 63,3 bilhões.

A maior parte do déficit, R$ 
5,5 bilhões, está no REG/Replan 
Saldado, seguido pelo Não Sal-
dado (R$ 730,6 milhões), Novo 
Plano (R$ 225 milhões) e REB 
(R$ 17 milhões). 

Segundo a Funcef, a rentabili-
dade dos planos foi de 3,65% ante 
meta atuarial de 2,18%, com des-

taque para os investimentos es-
truturados, modalidade na qual se 
enquadram os fundos de investi-
mento em participação (FIP), que 
tiveram rentabilidade de 8,75% 
até abril. O segmento de renda 
variável na carteira da Funcef 
obteve valorização de 4,65% no 
período.

A renda fixa, que inclui títulos 
da dívida pública federal obteve 
rentabilidade de 3,07%.

Fenae

Educação Previdenciária: 
conhecer para resistir e lutar

Precisa se inteirar mais sobre 
as questões previdenciárias no 
Brasil e entender melhor o que 
está em jogo nas propostas em 
tramitação no Legislativo? Mui-
tas dúvidas poderão ser tiradas 
nos dois módulos do curso Edu-
cação Previdenciária, disponível 
na Rede do Conhecimento. 

A plataforma de aprendizagem 
da Fenae e das APCEFs, voltada 
para os empregados da Caixa, 
pode ser acessada no site www.
fenae.org.br/rededoconhecimento.

São 109 minutos de aulas que 
abordam a história da Previdên-
cia Social no Brasil, as diferenças 
entre o regime geral e o comple-

mentar, as coberturas existentes 
e os benefícios, entre outros. O 
curso, que também ajuda a pla-
nejar a aposentadoria, é ministra-
do pelo professor Clóvis Scherer, 
economista, com graduação pela 
Universidade Federal de Santa 
Catarina e título de Mestre em 
Estudos do Desenvolvimento pelo 
International Institute of Social 
Studies da Universidade Erasmus 
de Rotterdam.

Rede do Conhecimento - A 
Rede do Conhecimento foi lança-
da pela Fenae e as APCEFs em 
2016. 

Há cursos nas mais diversas 
áreas: design, mo-
das, línguas, finan-
ças, fotografia, em-
preendedorismo...

Todos os em-
pregados da Caixa 
podem se matricular 
e iniciar os cursos, 
mas a conclusão está 
restrita aos que são 
associados a uma das 
27 APCEFs do país.

A 1º Feijoada Solidária da 
ONG Moradia e Cidadania foi re-
alizada em 28 de julho, no clube 
da APCEF/SP, a fim de ajudar a 
entidade a manter seus projetos. 
Saboreando um dos pratos pre-
feridos dos brasileiros, os parti-
cipantes contribuíram para que 
jovens e adultos de baixa renda 
participem de atividades e cursos 
oferecidos durante todo o ano.

O evento contou, ainda, com a 
animação de um grupo de chori-
nho, levado pelo associado Aníbal 
Diniz. O diretor presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra, 
e a diretora Ivanilde de Miranda 
participaram do evento.

Saiba mais sobre a Moradia e 
Cidadania, acesse www.moradiae-
cidadania.org.br.

SP Haunted Tour

Local: saída ao lado do Cemité-
rio da Consolação.
Horários: roteiros 19h e 21h30.
Atrações: quem quer fazer um 
passeio diferente por São Paulo 
vai gostar desse: o SP Haunted 
Tour é um rolê em ônibus exe-
cutivo pela cidade, explorando 
tudo como se fosse um filme de 
terror. Passa pelo Cemitério da 
Consolação, Theatro Municipal, 
Edifício Joelma, Edifício Marti-
nelli, Pateo do Collegio, Edifício 
Andraus, Castelo da Apa. 
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
descontos. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

APCEF Cidadã

Feijoada Solidária 
arrecada fundos para 
projetos da ONG



Para anunciar, envie e-mail para

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

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Parque Vila Maria, capital, próx. à Marginal Tietê e me-
trô Tatuapé, c/ 2 dorms., sala 2 ambs., quadra poliesportiva., 
salão de festas e jogos, brinquedoteca, churrasq. R$ 180 mil 
(cond. R$ 320). Marli, (11) 8976-9497. 
• Vd., na capital, Vila Estéfano, fácil acesso metrô São Judas, 
5º andar, 2 dorms., 1 banh., armários planejados, sacada, 
churrasq., parquinho, piscina, sauna, salão de festas, aca-
demia, quadra, 1 vaga. R$ 320 mil. Vânia, (11) 99414-8160. 
• Vd., Sorocaba, Vila Fiori, 59 m2, 2 dorms. (1 suíte), desp., 
2 banh., portão eletrônico, salão de festas, churrasq. Cond. 
R$ 170. R$ 70 mil (podem ser bens) + R$ 146 mil de financ. 
ou sua quitação. Cecília, (15) 99794-2608 / (15) 3316-3643. 
• Vd., Vila Mariana, capital, Cond. dos Bancários, Conj. Santa 
Cruz, próx. metrô Imigrantes, 85 m2, 3 dorms., 2 banh. R$ 417 
mil. Aceita proposta. Henrique, (11) 99592-8577. 
• Alugo, Jardim Suarão, Rua Lili, 21, dorms., churrasq., gara-
gem. Juracy, (11) 9891-08194. 

Agenda

• 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. 

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

Casas 
• Vd., Jarinú, 55 min. de São Paulo, 1.108 m2, á. c. 243 m2, 
4 suítes, despensa, churrasq., gramada, 7 vagas. Doc. ok 
(Habite-se, planta, CRI). R$ 450 mil (está alugada). Aceita 
financ. Sérgio, (11) 3023-1495 / 99938-1423 (Vivo).
• Vd., Caraguatatuba, área total 3 mil, á. c. 520 m2, 5 dorms 
(1 suíte), 3 banh., sala de estar e jantar, copa e coz., lavand., 
churrasq., forno p/ pizza, const. c/ 3 salas, 1 wc e 1 dorm., 

garagem coberta p/ 3 autos., tanque de peixes, nascente. 
Edna, (14) 99752- 3323. 

Sítio 
• Vd., Amparo, Sítio Tuiuti, cond. 5.050 m2, casa c/ 130 m2, 2 
dorms., coz. americana, varanda, suíte indep., churrasq. c/ 30 
m2, área de lazer de cond. c/ piscinas, sauna, salão de jogos, 
quadras, campo de futebol, lagos, pedalinhos, segurança. R$ 
200 mil (cond. 1/2 salário mínimo). Adriana, (11) 99914-9077

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

Permutas 
• Albiena Miranda, TBN na agência Itaim Paulista, SR Penha, 

Agosto

Reabertura da Colônia de Suarão, 
litoral sul

Dia 31

Informes publicitários

APCEF de Portas Abertas, na sede
Dia 17

Setembro

Término das inscrições do 13º 
Concurso de Desenho da APCEF/SP

Dia 14

Torneio de Xadrez Pensado no 
clube da capital

Dias 25 e 26

Reabertura do campo de futebol 
society, no clube

Dia 12

Abertura de reservas para Réveillon, 
em todas as Colônias

Dia 21

APCEF nos Passos da Cultura, 
Mosteiro de São Bento, capital

Dia 31

Corrida Extreme Trail Run, com 
excursão para Colônia de Avaré

De 24 a 26

Seletiva Regional do Talentos 
Fenae, na capital

Dia 15

111 anos: último dia para  
participar da ação de agosto

Dia 31

Último dia para participar da 
campanha do mês dos pais

Dia 31

deseja permuta ou triangulação para agências em Suzano ou 
arredores ou área meio. Contato: (11) 98333-2053.
• Claudia Simas e Silva, agência em Ilhéus/Bahia, deseja 
permuta para agência na zona sul de São Paulo. Contato: 
(73) 98806-6383 (WhatsApp) / (73) 99118-7168. 

Casa em Bertioga,  
Praia do Indaiá 

Aluga, para temporada ou fins de semana, litoral norte, 
c/ 2 dorms., 2 banh., churrasq., ar cond., ventilador de 
teto. Acomoda até 7 pessoas. Preço na baixa tempora-
da: R$ 280; alta temporada (dez., jan. e fev.): R$ 350.  
Feriados prolongados: a combinar. Anita, (11) 99451-2898.

Corrida pelo Centro Histórico de 
São Paulo

Imagens

Entrega de prêmio do Bolão da Fenae
Paula Cristina da Silva foi a terceira colocada no ranking e ganhou uma bicicleta elétrica

#tbt

2003: premiação do 1º Concurso de 
Desenho da APCEF/SP, no Parque da Mônica

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


