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O jornal do empregado da Caixa

No sábado (25), depois de 10 
rodadas de negociações, a Federa-
ção Nacional dos Bancos (Fenaban) 
apresentou uma proposta de acordo, 
ao Comando Nacional dos Bancários, 
com reajuste salarial de 5% (aumento 
real de 1,18% sobre uma inflação do 
INPC projetada em 3,78%) e garantia 
de manutenção de direitos previstos 
na Convenção Coletiva de Trabalho 
(CLT) válida para empregados de 
bancos públicos e privados. 

A proposta prevê, ainda, acordo 
com validade de dois anos. Assim, 
ficariam garantidas, até 2020, a ma-
nutenção dos direitos e a reposição 
total da inflação (INPC) mais 1% de 
aumento real para salários e demais 
verbas em 1º de setembro de 2019.

O Comando Nacional dos Ban-
cários recomenda a aprovação da 
proposta nas assembleias que serão 
realizadas na quarta-feira (29), em 
todo o Brasil. 

Na base do Sindicato dos Bancá-
rios de São Paulo, Osasco e Região, 
a assembleia será na Quadra dos Ban-
cários, Rua Tabatinguera, 192, centro, 
às 19 horas. Nas demais regiões, con-
sulte o Sindicato para saber horário e 
local e compareça! 

Negociações específicas - Logo 
após a rodada com a Fenaban, o 
Comando reuniu-se com a direção 
da Caixa. A proposta apresentada na 
madrugada do domingo (26), para re-
novação do Acordo Coletivo de Tra-
balho, assegura PLR Social e manu-
tenção da cobertura do Saúde Caixa. 

"Diante da atual conjuntura, total-
mente desfavorável para os trabalha-
dores, conseguimos arrancar uma pro-
posta que mantém nossa assistência à 
saúde por mais dois anos, entre outras 
garantias", comentou o diretor-presi-
dente da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. "Mas nossa luta continua em 
outras frentes, como o apoio ao Pro-
jeto de Decreto Legislativo 956/2018, 
que visa sustar a resolução CGPAR nº 
23", completou.

Confira perguntas e respostas so-
bre as propostas apresentadas (veja 
outras dúvidas em nosso site):

• O Saúde Caixa está mantido no 
Acordo Coletivo?

Sim, o Saúde Caixa e seu formato 
de custeio foram mantidos na propos-
ta de Acordo Coletivo da Caixa.

• O custeio e participação dos 
empregados permanecem iguais?

Sim, a Caixa continua responsável 
pelos custos administrativos e tribu-
tários do Saúde Caixa e está manti-
da a divisão do custeio assistencial 
em 70% para a Caixa e 30% para 
os empregados. Essa porcentagem é 
paga pelos empregados por meio da 
mensalidade que, atualmente, corres-
ponde a 2% da remuneração base (ou 
dos proventos, no caso de pensionis-
tas e aposentados), da coparticipação 
de 20% sobre o valor das despesas 
utilizadas no Saúde Caixa, limitada 
ao teto anual de R$ 2.400, além das 
mensalidades dos dependentes indire-
tos que, por enquanto, é de R$ 110.

• Aos aposentados será mantido o 
Saúde Caixa?

Sim, o Saúde Caixa será mantido 
aos aposentados e àqueles que vie-
rem a se aposentar pelo INSS antes 
de romper seu vínculo trabalhista com 
a Caixa.

• Será aplicado teto ao Saúde 
Caixa?

O Estatuto da empresa prevê a 
aplicação de um teto de 6,5% da fo-
lha de pagamento e proventos para o 
desembolso da Caixa com a manuten-
ção do plano de saúde já a partir de 
2020. A proposta prevê a aplicação a 
partir de 2021. 

• O que é teto?
O teto é a limitação da participa-

ção da Caixa Econômica no custeio 
do plano de saúde. O estatuto da em-
presa estabelece que a Caixa apenas 
poderia custear o Saúde Caixa até o 
teto de 6,5% da folha de pagamento 
e proventos, o que pode prejudicar o 
pagamento pela Caixa de 70% do va-
lor das despesas. A resolução n. 23 da 
CGPAR prevê a possibilidade de um 
teto ainda menor.

• Quem terá direito?
O plano de saúde será garantido 

a todos os empregados admitidos até 
31 de agosto de 2018.

• Houve mudança nos dependen-
tes diretos?

Sim, agora há a possibilidade de 
incluir menores sobre tutela ou cura-
tela. Permanecem como dependentes: 
cônjuge ou companheiro(a) de união 
estável, inclusive relação homoafeti-
va; filhos, inclusive adotivos, ou en-
teados solteiros menores de 21 anos 
de idade; e filhos/enteados incapazes 
permanentemente para o trabalho ou 
menores sobre tutela ou curatela.

• E os dependentes indiretos?

Permanece a mensalidade de R$ 
110 para cada dependente indireto. 
Porém, na proposta, tais dependentes 
serão os filhos/enteados solteiros a 
partir de 21 anos e menores de 24 
anos de idade. Aqueles que na data 
de início da vigência do novo acordo 
tiverem idade igual ou superior a 24 
anos poderão permanecer como de-
pendentes indiretos até completar 27 
anos, independente da renda.

• Os novos empregados, como 
ficam?

Aos empregados admitidos após 
31 de agosto de 2018, a Caixa Eco-
nômica garantirá assistência à saúde 
de acordo com as regras da legislação 
vigente.



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

Incentive seus dependentes a participar do 
Concurso de Desenho da APCEF/SP

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Eventos

Esportes

Não perca tempo: ligue e faça 
já sua reserva para o feriado de 
7 de setembro (sexta-feira) nas 
Colônias da APCEF/SP.

Campos do Jordão está com 
lista de espera. Os demais espa-
ços (Avaré, Suarão e Ubatuba) 
ainda têm vagas. Aproveite! 

Garanta sua vaga para 
o feriado de setembro

Participe dos Jogos 
dos Aposentados

Estão abertas as inscrições 
para a 8ª edição dos Jogos dos 
Aposentados, que acontecem dias 
29 e 30 de setembro, no clube da 
APCEF/SP, em Interlagos, capital.

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

Aposentados

Participe dos treinos 
de vôlei misto no clube

Toda terça e quinta-feira, das 
13 às 15 horas, tem treino de vôlei 
misto no clube da APCEF/SP, em 
Interlagos, capital. Podem partici-
par associados e dependentes.

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

Colônia de Suarão

Mês dos pais: O que você  
mais gosta de fazer com seu filho?
Participe da campanha do mês de agosto e concorra a prêmios incríveis

Em agosto, mês dos pais, a 
APCEF/SP traz uma campanha 
especial para homenagear os pa-
pais associados e dependentes.

“O que você mais gosta de 
fazer com seu filho?” é o mote 
da campanha. Para participar, os 
papais devem responder à pergun-
ta e enviar uma foto que ilustra a 
atividade especial.

O sorteio acontece em 4 de 
setembro. Os três contemplados 
ganharão uma churrasqueira, um 
Kindle e uma camiseta oficial do 
time de coração, conforme esco-
lha indicada. 

Preencha, até 31 de agosto, o 
formulário disponível no site da 
APCEF/SP. Informações, ligue 
(11) 3017-8300.

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 

Até 22 de setembro, é possí-
vel levar 10 convidados ao clube 
da capital, por mês, e não pagar 
nada por isso. 

Solicite seu voucher pelo te-
lefone (11) 5613-5600 ou pelo 
e-mail baixatemporada.cecom@
apcefsp.org.br e aproveite!

Tem promoção para 
convidados no clube

Talentos Fenae

Prestigie a seletiva do 
Talentos Fenae

Os participantes do Talentos 
Fenae 2018 merecem uma grande 
torcida nas seletivas estaduais do 
concurso nacional. 

Em São Paulo, o evento acon-
tece dia 15 de setembro, sábado, 
no Espaço Cultural Lélia Abramo, 
Rua Carlos Sampaio, 305, Bela 
Vista, capital, às 19 horas.

Os interessados em prestigiar 
as apresentações podem se inscre-
ver pelo (11) 3017-8355 ou con-
vites@apcefsp.org.br. 

A entrada é gratuita, com 
nome na lista. Vagas limitadas.

Performance alegrou 
a garotada durante a 
cerimônia de entrega de 
prêmios do Concurso 
em 2017

Dependentes, inclusive netos 
de associados, com idade entre 3 
e 12 anos, podem preparar seus 
trabalhos para participar da 16ª 
edição do Concurso de Desenho 
Infantil da APCEF/SP. O tema 
deste ano é “A vida no campo”.

Depois de pronto o desenho, é 
só preencher a ficha de inscrição 
disponível no www.apcefsp.org.
br/concursodedesenho2018 e en-
viar, por malote, para o Departa-
mento de Eventos da APCEF/SP.

Dúvidas, ligue (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.
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EXPEDIENTE

Caixa Econômica Federal  
reduz participação no mercado

APCEF Indica

Aproveite os descontos
Convênios

• Unicesumar - 0800 600 6360 
- www.unicesumar.edu.br. Des-
contos: 40% (30% do convê-
nio + 10% por pontualidade no 
pagamento) em Administração; 
20% (10% do convênio + 10% 
por pontualidade no pagamento) 
em graduação e 10% em pós-
-graduação no ensino à distân-
cia. Solicite carta de desconto.

• UniSant'Anna - Rua Volun-
tários da Pátria, 257, Santana, 
capital, (11) 2175-8000 - www.
posunisantanna.com.br. Descon-
to: até 32% em ensino superior. 
Solicite carta de desconto.

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

Apesar de lucro recorde, participação da Caixa no mercado encolhe no primeiro semestre

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.

A Caixa divulgou, no último 
dia 20, o balanço do primeiro se-
mestre de 2018. O lucro líquido 
do banco foi de R$ 6,65 bilhões, 
um crescimento equivalente a 
63% nos últimos 12 meses.

Apesar do lucro apresentado 
ser capaz de encher os olhos, não 
traz reais motivos para comemo-
ração.

A maior parte do lucro vem, 
na verdade, da redução de des-
pesas de pessoal, da redução da 
provisão para devedores duvido-
sos - em mais de R$ 3 bilhões 
-  além do aumento abusivo das 
tarifas bancárias.

Apenas no período de 12 me-
ses, encerrados em junho de 2018, 
a Caixa excluiu 3.777 empregados 
do seu quadro de funcionários. 
Para os clientes, também houve 
impacto das novas medidas: as 
tarifas bancárias tiveram um au-
mento de 22,5%.

O balanço deixa claro também 
que, por uma estratégia da em-
presa, a Caixa tem reduzido sua 

participação no mercado e cede 
espaço, cada vez mais, para os 
bancos privados.

Desde 2009, durante a crise 
financeira internacional, a Caixa 
ocupa uma fatia maior do mer-
cado. Na época, o banco público 
manteve o crédito e, em 2012, re-

Fenae

Rede do Conhecimento oferece 
mais um curso sobre vinhos

“Introdução ao mundo dos 
vinhos” é o mais novo curso da 
Rede do Conhecimento. Em um 
total de 18 vídeos e 198 minutos, 
as aulas levam os empregados a 
ingressar no vasto universo da be-
bida e suas nuances. Entre outros 
temas, o curso trata dos profissio-
nais do setor, tipos de uvas, arma-
zenamento e tipos de garrafas, ro-
lhas e rótulos. Também traz dicas 
para a correta compra de vinhos.

As aulas são ministradas por 
Alessandra Santos, mestre em 
Turismo e Hotelaria e professora 
no Curso Superior de 
Tecnologia em Gas-
tronomia no Centro 
Universitário de Bra-
sília (UniCEUB). Ela 
também é instrutora 
do curso “Harmoni-
zação e Degustação 
de Vinhos”, também 
disponível na Rede do 
Conhecimento, num 
total de 152 minutos, 

um dos mais bem avaliados na 
plataforma.

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

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

Acesse www.fenae.org.br/
rededoconhecimento e aproveite 
mais essa vantagem!

Saiu o resultado de mais um 
sorteio da plataforma de asso-
ciação da Fenae e das APCEFs. 
Foram 46 contemplados: R$ 150 
(34 CPFs), R$ 500 (10 CPFs) e 
R$ 2.500 (2 CPFs). Os valores 
serão creditados em pontos Mun-
do Caixa. Concorreram todos que, 
por meio da plataforma, se asso-
ciaram ou indicaram amigos entre 
1º de julho e 15 de agosto.

André Luiz Neves, André Ri-
cardo Silveira, Angelo Velika, Fa-
biana Canuto, Juliana Aparecida 
de Almeida, Reinaldo Cataldi de 
Almeida e Samuel Lima foram os 
sorteados de São Paulo.

Acesse www.fenae.org.br/as-
sociacao e saiba mais.

City Tour Bustour

Local: Gramado e Canela.
Funcionamento: são quatro 
ônibus circulando entre 8h15 e 
18h30, diariamente, nos pontos 
centrais das cidades turísticas 
(centro de Gramado e Canela e 
Avenida das Hortênsias). Você 
pode começar o roteiro de qual-
quer ponto, a qualquer hora e é 
possível subir e descer quantas 
vezes quiser.
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
descontos. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

Veja os ganhadores de
sorteio da campanha 
de associação  

duziu as taxas de juros, enquanto 
os bancos privados suspendiam o 
crédito.

Em outras palavras, a atual 
gestão da Caixa mostra que as 
medidas têm sido guiadas por 
uma política que facilita a vida 
dos concorrentes.



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, próx. metrô Repúbli-
ca, reformado, Ed. Santa Elisa, 35 m2, assinado pelo arquiteto 
Arnaldo Maia Lello, art decó, sacada ampla, sem vaga. R$ 
350 mil (cond.: R$ 276, isento de IPTU). Maria Luiza, (11) 
99894-2408 / maluhatum@gmail.com. 
• 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. 
• Aluga, capital, próx. metrô Ana Rosa, 2 dorms., 1 vaga. R$ 
1.600. Jorge, (11) (11) 9-9129-1617. 
• Vd., capital, 100 m do metrô Jabaquara, 85 m2, próx. a 
comércio, 3 dorms. (1 suíte), banheiro, sala 2 ambs., terraço, 
2 vagas. R$ 630 mil. Roseli, (11) 99660-3558. 
• Vd., Parque Vila Maria, capital, próx. a Marginal Tietê, 15 
min do metrô Tatuapé., 2 dorms., sala 2 ambs., quadra polies-
portiva, salão de festas, de jogos, brinquedoteca, churrasq. R$ 
180 mil (cond. R$ 320). Marli, (11) 8976-9497. 
• Alugo, Jardim Suarão, Rua Lili, 21, dorms., churrasq., gara-
gem. Juracy, (11) 9891-08194. 
• 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. 

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

Agenda

Casas 
• Vd., Caraguatatuba, área total de 3 mil, á. c. 520 m2, 5 
dorms (1 suíte), 3 banh., sala de estar e jantar, copa e coz., 
lavand., área c/ churrasq., forno p/ pizza, const. c/ 3 salas, 
1 banh. e 1 dorm., garagem coberta p/ 3 autos, tanque de 
peixes, nascente. Edna, (14) 99752- 3323. 
• Vd., Bragança Paulista, plana, loteamento fechado, 4 km do 
Bragança Garden Shopping, 305 m, á. c., 200 m, 2 dorms estilo 
americano (1suíte), sala 2 ambs., área integrada à piscina, 
rede p/ aquec., porcelanato, 3 vagas. Marcia, (11) 99964-6353. 
• Vd., Jarinú, 55 min de São Paulo,  a. t.: 1.108 m2, á. c.: 
243 m2, 4 suítes, despensa, churrasq., gramada, garagem p/ 
7 carros. Doc. ok (Habite-se, planta, CRI). Aceita financ. R$ 
400 mil (alugada). Sérgio, (11) 3023-1495 / 99938-1423 (Vivo). 

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

Veículos
• Renault Sandero Stepway, 2015, 30 mil km, branco, bancos 
de couro, conservado, carro de aposentado. Único dono. R$ 43 
mil. Alcione, (13) 3324-6771 / (13) 99117-7812
•  Mercedes Classe A 190, ano 2001, cor preta, câmbio ma-
nual, direção elétrica, ar-condicionado, som, bancos de couro, 
pneus em bom estado. Cláudio, (11) 95271-5992.

Permutas 
• Albiena Miranda, TBN na agência Itaim Paulista, SR Penha, 
deseja permuta ou triangulação para agências na cidade de 
Suzano ou arredores ou área-meio. Contato: (11) 98333-2053.
• Heberson Sette de Almeida, técnico bancário novo, sem 
função, ag. Valinhos, deseja permuta para ag. Louveira, ou 
triangulação. Contato: (19) 99356-2896
• 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.

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

Setembro

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

Dia 14

Reabertura do campo de futebol 
society, no clube

Dia 12

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

Dia 31

Seletiva Regional do Talentos 
Fenae, na capital

Dia 15

Extreme Trail Run, em Avaré

Imagens

APCEF de Portas Abertas, dia 17 de agosto, na sede da capital

#tbt

2014: workshop de fotografia

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

Jogos dos Aposentados, no clube 
da APCEF/SP na capital

Dias 29 e 30


