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O jornal do empregado da Caixa

Trabalhadores de bancos priva-
dos, da Caixa e do Banco do Brasil 
aprovaram, em assembleias na noite 
de quarta-feira (29), a proposta da 
Fenaban que prevê reajuste de 5% - 
reposição da inflação e, se confirmada 
estimativa para o INPC, aumento real 
de 1,18% - e a manutenção de direi-
tos históricos da Convenção Coletiva 
da Categoria. A nova Convenção foi 
assinada na sexta-feira (31), assim 
como os Acordos Coletivos de Tra-
balho da Caixa e do Banco do Brasil. 

A Convenção tem validade de 
dois anos, já garantida para 2019 a 
manutenção dos direitos, além da 
reposição da inflação (INPC) mais 
1% de aumento real para salários 
e demais verbas (vale-alimentação, 
vale-refeição, 13ª cesta, auxílio-babá/
creche). A primeira parcela da Partici-
pação nos Lucros e Resultados (PLR) 
será paga dia 20 (veja na página 3).

Entre outras coisas, a Convenção 
garantiu os direitos dos emprega-
dos hipersuficientes (bancários com 
salários a partir de R$ 11.291,60), 
criados pela nova lei trabalhista. A 
priori, esses trabalhadores poderiam 
estabelecer suas condições de traba-

lho diretamente com o empregador e 
não estariam resguardados pelo acor-
do coletivo da categoria. "Mesmo 
em meio ao desmonte das garantias 
trabalhistas promovido pelo governo 
e um Congresso Nacional voltado 
aos interesses patronais, conseguimos 
garantir aumento real e manutenção 
de direitos importantíssimos, como a 
PLR Social e o Saúde Caixa", ressal-
tou o diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra.

Quando o trabalhador ganha, a 
economia se fortalece - Os ganhos 
dos bancários na Campanha 2018 - 
dos quase 500 mil trabalhadores de 
bancos públicos e privados em todo 
o Brasil - terão forte impacto na eco-
nomia do país. Somente o reajuste de 
5% nos salários da categoria represen-
ta acréscimo anual de cerca de R$ 2,5 
bilhões na economia. O mesmo vale 
para os vales alimentação e refeição: 
um impacto adicional de R$ 384 mi-
lhões em um ano.

Em âmbito nacional, a PLR con-
quistada injetará por volta de R$ 
7,036 bilhões no mercado, nos pró-
ximos 12 meses.

Bancários em assembleia na capital aprovam as propostas apresentadas pela Caixa e pela Fenaban



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

Não perca tempo: faça já a inscrição do desenho 
do seu filho ou neto no Concurso da APCEF/SP

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Eventos

Esportes

Garanta sua viagem no mês 
de setembro para as Colônias da 
APCEF/SP. É só ligar no espaço 
de sua preferência.

Confira os descontos des-
te mês: Avaré, 30% nas diárias 
com pensão completa; Campos 
do Jordão, 20% nas diárias com 
pensão completa; Suarão, 30% 
nas diárias por casa para seis pes-
soas e Ubatuba, 10% nas diárias 
com café da manhã.

Confira promoções de 
setembro nas Colônias

Tem Jogos dos Aposentados em 
setembro. Inscreva-se!

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.

Podem participar aposentados, 

Aposentados

Participe dos treinos 
de xadrez na APCEF/SP

Às quartas e quintas-feiras, das 
16h30 às 20h30, no centro da ca-
pital, e a cada duas semanas, aos 
sábados, às 9h30, no clube, tem 
treino de xadrez. Informações, 
(11) 5613-5601 ou esportes@ap-
cefsp.org.br.

Colônia de Ubatuba

Setembro é mês de excursão para a 
belíssima Campos do Jordão
Saída na sexta-feira, dia 21, e retorno no domingo, dia 23. Garanta sua vaga

As cidades de Santo Antônio 
do Pinhal, São Bento do Sapucaí e 
Campos do Jordão serão destinos 
da próxima excursão da APCEF. 
A viagem acontece entre 21 e 23 
de setembro, com saída da Barra 
Funda, na capital, e hospedagem 
na Colônia da APCEF/SP.

Na programação não vão faltar 
passeios com vistas de encher os 
olhos: visita ao Jardim dos Pinhais 
Eco Parque, em Santo Antônio do 
Pinhal, e aos principais pontos de 
Santo Bento de Sapucaí, com des-
taque para um delicioso café com 
viola. Em Campos do Jordão, os 
associados farão passeio por Ca-
pivari.

Inscreva-se: (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.

Dia 29 de setembro, sábado, 
serão reabertas as piscinas do 
clube da capital. O clube funcio-
na aos sábados, domingos e feria-
dos, das 9 às 18 horas, e de terça 
a sexta-feira, das 10 às 18 horas.

Piscinas do clube 
reabrem dia 29 

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

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.

Hospedagem na 
Colônia da APCEF/SP

Cerimônia de premiação do 
Concurso de Desenho de 2016 
foi no teatro do KidZania

seus cônjuges, pensionistas e apo-
sentados pelo INSS vinculados à 
Caixa, desde que associados à 
APEA ou APCEF, com limite mí-
nimo de 48 anos para mulheres e 
50 anos para homens. 

Associados do interior pode-
rão utilizar o alojamento no clube 
para hospedagem.

Para se inscrever, acesse o for-
mulário em nosso site ou no site 
da Apea (www.apeasp.org.br). 
Dúvidas, ligue (11) 5613-5601 ou 
esportes@apcefsp.org.br.
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EXPEDIENTE

Saiba como será feito o  
pagamento da PLR 2018 e 2019

APCEF Indica

Aproveite os descontos 
em academia e spa

Convênios

• BlueFit - Unidades na Grande 
São Paulo e interior, consulte 
www.bluefit.com.br. Descon-
tos: Plano Gold, R$ 79,90 mais 
isenção de taxa de matrícula e 
manutenção.

• Itu Garden Spa e Resort Sau-
dável - Rodovia Marechal Ron-
don, km 119, Sítio Rincão, Itu, 
(11) 4013-4500 ou 4013-5599 - 
www.itugardenspa.com.br. Des-
conto: 10% em hospedagem e 
massagem relaxante.

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

Primeira parcela da PLR será paga dia 20 de setembro e, a segunda, até 31 de março

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 completo para 
este mesmo número.

O Acordo Coletivo aprovado 
em assembleia na quarta-feira 
(29) garantiu a manutenção da 
Participação nos Lucros e Resul-
tados (PLR). Confira as regras:

PLR Regra Fenaban
Parcela Regra Básica corres-

pondente a 90% da remuneração-
-base de cada empregado, vigente 
em 1º de setembro de 2018, acres-
cida do valor fixo de R$ 2.355,76, 
limitada ao teto individual de R$ 
12.637,50.

Parcela Regra Adicional cor-
respondente a 2,2% do lucro lí-
quido apurado no exercício de 

2018, dividido pelo número to-
tal de empregados elegíveis (de 
acordo com as regras definidas no 
Acordo), em partes iguais, até o 
limite individual de R$ 4.711,52.

PLR Social 
Equivalente a 4% do lucro 

líquido apurado no exercício de 
2018, distribuídos de forma li-
near, proporcionalmente aos dias 
trabalhados em 2018, para todos 
os empregados, conforme regras 
estabelecidas no Acordo Coletivo 
de Trabalho e vinculada ao de-
sempenho de indicadores da em-
presa e em programas de governo.

Fenae

Desbravadores: campanha da 
Fenae inaugura segunda fase

A Fenae lançou, no último dia 
21, a segunda fase da campanha 
Desbravadores. Disponível no 
Mundo Caixa até 21 de setem-
bro, traz um baú de prêmios em 
pontos na plataforma. No total, 
serão realizados 13 sorteios, com 
a distribuição de três iPhones 7, 
três Notebooks Dell, três câmeras 
GoPro Hero 6, três vouchers com 
um ano de combustível e uma 
moto Dafra 250cc.

O hotsite da campanha conta 
com um jogo de tabuleiro com 21 
casas, cada uma com um 
desafio. São três catego-
rias: Desbravando o Mun-
do Caixa, Pote de Moedas 
e Desbravando os Projetos 
da Fenae e das APCEFs. 
Neste último, serão apre-
sentadas iniciativas como 
Movimento Solidário, Eu 
Faço Cultura, Convênios 
e Talentos Fenae/APCEF. 

A cada desafio realizado, o usuário 
garante moedas do Nosso Valor e 
cupons para concorrer aos prêmios.

Acesse www.fenae.org.br/des-
bravadores e participe.

Primeira fase - Na primeira 
fase da campanha, minivídeos ins-
titucionais contaram um pouco da 
história da Fenae e das APCEFs, 
seguidos de perguntas, as chama-
das missões. Em cada uma delas, 
foi sorteado um iPhone 7 entre os 
participantes.

As ações do Movimento So-
lidário só existem por causa da 
doação dos empregados da Caixa, 
e mais uma vez a categoria é cha-
mada a exercer sua solidariedade. 
São duas novas metas: a constru-
ção de uma Casa de Farinha na 
comunidade Jabuti, em Belágua 
(MA), e a compra de mobiliário 
para o refeitório do Lar de Crian-
ças Nossa Senhora das Graças, 
em Petrópolis (RJ).

O objetivo é arrecadar R$ 21,5 
mil para o refeitório e R$ 23.122 
para a primeira etapa da Casa da 
Farinha.

Para doar, acesse www.fenae.
org.br/movimentosolidario.

Em outubro todo 
mundo vira criança!

Que tal tornar o Dia das Crianças 
de sua família ainda mais diver-
tido? No portal Bilheteria.com, 
você encontra diversas opções 
de atividades e passeios: Thermas 
dos Laranjais, Playland, Magic 
City, IFly, Aquário de São Pau-
lo, KidZania, Playcenter Family, 
Hopi Hari...
Desconto: compre seus ingres-
sos pelo www.bilheteria.com/
apcefsp e ganhe descontos. So-
licite código de acesso ao De-
partamento de Convênios da 
APCEF/SP.

Faça sua doação para o 
Movimento Solidário 

PLR Total
A soma da PLR Regra Fena-

ban e PLR Social resulta na PLR 
Total que cada empregado rece-
berá, sendo que 50% deste valor 
será pago em 20 de setembro de 
2018, a título de adiantamento da 
PLR/2018, e o restante até 31 de 
março de 2019.

Para o exercício de 2019
Funcionará a mesma regra, 

mas os valores serão corrigidos 
em 1º de setembro de 2019 pelo 
INPC/IBGE acumulado de setem-
bro de 2018 a agosto de 2019, 
acrescido de 1% (aumento real).

90% salário Parcela Fixa Total Regra Básica 
(com tetos)

R$3.000,00 R$2.700,00 R$2.355,76 R$5.055,76 R$2.291,03 R$4.165,51 R$11.512,30 R$5.756,15

R$4.500,00 R$4.050,00 R$2.355,76 R$6.405,76 R$2.291,03 R$4.165,51 R$12.862,30 R$6.431,15

R$6.000,00 R$5.400,00 R$2.355,76 R$7.755,76 R$2.291,03 R$4.165,51 R$14.212,30 R$7.106,15

R$8.000,00 R$7.200,00 R$2.355,76 R$9.555,76 R$2.291,03 R$4.165,51 R$16.012,30 R$8.006,15

R$10.000,00 R$9.000,00 R$2.355,76 R$11.355,76 R$2.291,03 R$4.165,51 R$17.812,30 R$8.906,15

R$12.000,00 R$10.800,00 R$2.355,76 R$12.637,50 R$2.291,03 R$4.165,51 R$19.094,04 R$9.547,02

* Valores estimados a partir de informações do banco em mesa de negociação.

PLR (projeção para 2018

Faixas 
salariais

PLR Fenaban PLR Social (4% 
do lucro 
líquido 

projetado)*

PLR Total Caixa
Antecipação 
(50% da PLR 

Total)

Regra Básica Parcela adicional 
(2,2% do lucro 

líquido projetado)*

Fenae



Para anunciar, envie e-mail para

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

Anúncios
Apartamento
• 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. 

Sobrado
• Vd., Campo Grande, capital, novo, rua sem saída, 3 
suítes, salão de festas, ar cond., armários planejados, 3 
vagas. Estuda permuta por apartamento de menor valor. 
R$ 650 mil. Thiago, (11) 99418-4590 / (11) 5611-2408

Casa 
• 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 finan-
ciamento. R$ 400 mil (alugada). Sérgio, (11) 3023-1495 / 
99938-1423 (Vivo). 

Terreno
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa Cristina XIII, 

Agenda

lote 13/Q IA, 450 m2, clube náutico, restaurantes, pisci-
nas, quadras poliespotivas, segurança e portarias. Doc. 
em ordem. R$ 21 mil. Estuda proposta. Margarida, (11) 
99464-9903/ (19) 3835-7525.

Veículos
•  Mercedes Classe A 190, ano 2001, cor preta, câmbio 
manual, direção elétrica, ar condicionado, som, bancos de 
couro, pneus em bom estado. Cláudio, (11) 95271-5992.

Permuta 
• Claudia Simas e Silva, agência em Ilhéus/Bahia, deseja 
permuta para agência na zona sul de São Paulo. Sólidos 
conhecimentos nas rotinas do FGTS, incluindo parte que 
envolve empregados, além de conhecimentos intermedi-
ários das rotinas de atendimento PF. Contato: (73) 98806-
6383 (WhatsApp) / (73) 99118-7168. 
• Heberson Sette de Almeida, técnico bancário novo, sem 
função, ag. Valinhos, deseja permuta para ag. Louveira, 
ou triangulação. Contato: (19) 99356-2896 

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 Lou-
renço, 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. 

Informes publicitários

Setembro

Reabertura do campo de futebol 
society, no clube

Dia 12

Seletiva Regional do Talentos 
Fenae, na capital

Dia 15

111 anos: ganhadores da ação de julho

Imagens

Extreme Trail Run, 26 de agosto, em Avaré

#tbt

2012: excursão para Campos do Jordão

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

Excursão para Campos do Jordão
Dias 21, 22 e 23

Reabertura da piscina do clube
Dia 29


