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O jornal do empregado da Caixa

Na quinta-feira, 6 de setembro, 
os empregados da Caixa receberam o 
adiantamento da antecipação - tam-
bém conhecida como primeira parcela 
- da Participação nos Lucros e Resul-
tados (PLR) 2018. Conforme previsto 
no Acordo, a empresa deve creditar 
aos empregados 50% do valor total 
da PLR até o dia 20 de setembro.  O 
valor recebido, porém, frustrou a ex-
pectativa dos empregados. 

“Recebemos diversos questio-
namentos sobre o valor depositado. 
Contatamos a Caixa para esclareci-
mentos com relação ao tema”, disse 
o diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra. 

Foi, então, divulgada uma Comu-
nicação Eletrônica (CE), na tarde do 
dia 6, com os critérios adotados para 
efetuar o adiantamento da antecipação 
(primeira parcela) da PLR. De acordo 
com a CE, o crédito foi de 50% do 
valor desta parcela para os empre-
gados que têm desconto de pensão 
alimentícia. Para os demais, o valor 
creditado foi de 70% desta parcela.

Os acertos correspondentes (cré-
dito do valor total referente à primeira 
parcela, desconto do adiantamento e 
do Imposto de Renda) serão feitos na 
folha de pagamento de setembro, no 
dia 20.

PLR Total
O Acordo Coletivo garante o pa-

gamento da PLR e da PLR Social 
para o exercício de 2018 e também 
de 2019, nos seguintes moldes:

PLR Regra Fenaban - O paga-
mento da PLR será feito pela regra 
Fenaban (90% da remuneração-base 
vigente em 1º de setembro de 2018 
acrescida do valor de R$ 2.355,76, 
limitada ao valor de R$ 12.637,50).

Parcela adicional - 2,2% do lucro 
líquido apurado no exercício de 2018, 
distribuído igualmente para todos os 
empregados elegíveis, limitado a R$ 
4.711,52, de acordo com as regras es-
tabelecidas no Acordo Coletivo. 

PLR Social - Equivalente a 4% 
do lucro líquido, apurado no exercício 
de 2018, distribuídos de forma linear, 
proporcionalmente aos dias trabalha-
dos em 2018, para todos os emprega-
dos do banco público, conforme re-
gras estabelecidas no Acordo Coletivo 
de Trabalho.

Veja, no quadro abaixo, previsão 
dos valores a serem pagos aos bancá-
rios da Caixa a título de Participação 
nos Lucros e Resultados:

O Índice Nacional de Preços 
aos Consumidor (INPC) de agosto 
ficou estável em relação a julho e 
fechou os últimos 12 meses (de 
setembro de 2017 a agosto de 
2018) em 3,64%. Ou seja, o ín-
dice foi menor do que o projetado 
(3,78%). 

Com isso, os bancários tive-
ram, desde 1º de setembro (data-
-base da categoria) uma parcela 
maior de aumento real dentro 
dos 5% de reajuste nos salários e 
demais verbas, como Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR), 
vale-alimentação e vale-refeição. 
Dos 1,18% de reajuste acima da 
inflação previstos, os trabalhado-
res tiveram de fato 1,31%.

O aumento real previsto ini-
cialmente (de 1,18%) já era maior 

Com INPC em 3,64%, aumento 
real dos bancários é de 1,31%

que a média dos reajustes acima 
da inflação conquistados por ou-
tras categorias entre janeiro e 
julho. Segundo levantamento do 
Dieese, que levou em conside-
ração 4.659 acordos fechados no 
período, 78,4% tiveram ganhos 
acima da inflação, e a média de 
aumento real foi de 0,97%.

“Além do aumento real, tam-
bém conseguimos manter direitos 
previstos na Convenção Coletiva 
dos Bancários, o que não é pouco 
diante de um cenário tão desfavo-
rável para os trabalhadores", res-
saltou o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra.

O acordo de dois anos prevê 
ainda a reposição da inflação mais 
aumento real de 1% em 1º de se-
tembro de 2019.



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

Garanta sua vaga em viagem para Campos do Jordão

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Excursão

Está disponível, desde 1º de 
setembro, a segunda fase da ação 
referente ao Bônus Promocional.
Todo empregado da Caixa - asso-
ciado à APCEF/SP há pelo menos 
1 ano, sem interrupções - tem di-
reito ao Bônus Promocional para 
dedução nas diárias nas Colônias.

Solicite o Bônus Promocio-
nal - disponível também para 
quem já havia solicitado até 31 
de agosto - na sede ou nas Co-
lônias. Informações, ligue (11) 
3017-8306 ou envie e-mail para 
faleconosco@apcefsp.org.br.

Segunda fase do  
Bônus Promocional 
está disponível

Confira os ganhadores da campanha 
do Dia dos Pais da APCEF/SP

“O que você mais gosta de 
fazer com seu filho?” foi o mote 
da campanha de Dia dos Pais da 
APCEF/SP. Durante o mês de 
agosto, os associados registra-
ram as atividades que costumam 
marcar o relacionamento entre 
pais e filhos. Confira os sortu-
dos: Cleber Bomfim dos Santos 
(ag. Porto Geral) ganhou um 
Kindle; Mariana Trajano (CN 
Desenvolvimento) ganhou uma 
churrasqueira e Marcello Perei-
ra Bueno (ag. Engenheiro Cae-

Vantagens

Últimos dias para participar do 
Concurso de Desenho Infantil
Podem participar dependentes e netos de associados com idade entre 3 e 12 anos

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

Faz parte da programação vi-
sita ao Jardim dos Pinhais Ecco 
Parque, em Santo Antônio do 
Pinhal, e um delicioso café com 
viola em uma fazenda na cidade 
de Santo Bento de Sapucaí. 

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

Jardim dos Pinhais Ecco 
Parque, uma das paradas da 
excursão da APCEF/SP

tano) foi o ganhador da camiseta 
oficial do time do coração.

Fique atento às próximas 
ações. Em setembro, tem premia-
ção da campanha 111 anos. Aces-
se www.apcefsp.org.br/111anos.

A APCEF/SP realiza no sába-
do (15), um almoço especial no 
clube da capital, com feijoada e 
samba ao vivo. O evento acon-
tece das 12 às 15 horas, na lan-
chonete. O ingresso custa R$ 35.  
Dúvidas? Ligue (11) 5613-5600.

Dia 15 tem feijoada 
com samba no clube

O campo de futebol e society 
do clube da capital será reaberto 
na quarta-feira, 12 de setembro, 
após manutenção. Informações, 
(11) 5613-5600 ou cecom@ap-
cefsp.org.br.

Campo de futebol do 
clube reabre dia 12

Não perca tempo: envie o de-
senho do seu pequeno para con-
correr aos prêmios da 16ª edição 
do Concurso de Desenho Infantil 
da APCEF/SP. O tema deste ano 
é “A vida no campo”. 

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 
branco, tamanhos A4 ou A3. 

Depois, é só preencher a ficha 
de inscrição disponível no hotsi-
te e enviar, por malote, até 14 de 
setembro, para o Departamento de 
Eventos da APCEF/SP. 

O regulamento também está 
disponível no hotsite: www.apcef- 
sp.org.br/concursodedesenho2018.

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.
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EXPEDIENTE

Luta por direitos continua em ato na 
Agência Camargo Novo

APCEF Indica

Tem desconto em cursos
e clínica veterinaária

Convênios

• Escola Guilda - cursos de ar-
tes, games e mídia digital - Rua 
Benedito dos Santos, 60, Parque 
São Jorge, capital, (11) 2225-
1256 - www.escolaguilda.com.
br. Descontos: entre 10% e 25% 
e isenção de matrícula.

• Prontovet Clínica e Pet Shop - 
Rua Eduardo Vergueiro de Lore-
na, 2-22, Bauru, (41) 3313-6636 
- www.prontovetbauru.com.br. 
Desconto: 10% nas especialida-
des, exceto cirurgia (5%).

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

Unidade é símbolo da resistência contra o desmonte do banco público

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 Acordo Coletivo de Traba-
lho foi assinado no último dia 31, 
mas a luta por direitos e melhores 
condições de trabalho continua 
firme e forte. Na quinta-feira (6) 
foi realizado ato na agência Jar-
dim Camargo Novo, na capital.

A manifestação ocorreu após 
reunião de representantes da AP-
CEF/SP com os empregados da 
unidade para esclarecer dúvidas 
sobre o Acordo Cole-
tivo e alertar quanto 
à importância de con-
tinuar a luta contra as 
resoluções da CGPAR - 
que prejudicam os pro-
gramas de assistência à 
saúde dos trabalhadores 
de estatais -, a reforma 
trabalhista, a terceiri-
zação irrestrita e em 
defesa da Caixa 100% 
pública.

A agência tornou-se 
símbolo da luta após 
quase ter sido fechada 
pela direção da Caixa, 
já que estava na lista de 
cerca de 100 unidades 

Fenae

Dia 19 tem sorteio de prêmios 
em campanha de associação

No próximo dia 19 tem mais 
sorteio na campanha de associa-
ção da Fenae/APCEFs. Associe-se 
ou indique amigos e participe.

Entre os prêmios da campanha 
estão IPhone 7 32Gb, Smart TV 
LG 43 polegadas, cafeteiras Pixie 
Clips Nespresso, viagens para São 
Paulo com passe dourado para o 
HSM Expo 2018, para Gramado 
com acompanhante no Natal Luz 
e para Paris.

Acesse www.fenae.org.br/as-
sociacao e conheça a campanha 
da Fenae em parceria com as 
APCEFs: tanto novos associados 
como os empregados que indicam 
trabalhadores para se associarem 
ganham prêmios.

Quem se associa pelo site 
paga R$ 49,90 por 60 dias. Após 
esse período, valerão as regras 
previstas no estatuto da entidade. 
Os sorteios são mensais.

Dia 18 de agosto teve muita 
festa no Lar Nossa Senhora das 
Graças, em Petropólis (RJ), gra-
ças à reinauguração da quadra de 
esportes da instituição, que estava 
com o piso todo esburacado e pas-
sou por uma reforma. Os recursos 
da obra vieram da solidariedade 
dos empregados da Caixa, que fi-
zeram doações em campanha do 
Movimento Solidário.

Fundado em 1957, o Lar Nos-
sa Senhora das Graças é uma enti-
dade de acolhimento institucional. 
Atende 20 crianças, quatro com 
deficiência. Para ajudar o Lar, 
acesse www.fenae.org.br/movi-
mentosolidario e faça sua doação!

Passeio para Monte 
Verde com desconto!

Quadra de esportes do 
Lar Nossa Senhora das 
Graças é reinaugurada

APCEF Cidadã

Data: 23 de setembro, domingo.
Saídas: centro de São Bernardo, 
metrô Sacomã ou Tietê.
Passeio inclui: transporte, se-
guro-viagem, lanche de bordo e 
guia acompanhante.
Atrações: conhecida pelo clima 
frio, Monte Verde está localizada 
em um dos pontos mais altos da 
Serra da Mantiqueira. Atrai vi-
sitantes pela belíssima paisagem 
natural, opções esportivas, arte-
sanato e gastronomia. 
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
descontos. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

que o banco havia decidido desa-
tivar. "A união entre empregados 
e moradores da região conseguiu 
impedir o fechamento da Camar-
go Novo e serviu de exemplo em 
outros processos de fechamento 
de agências", contou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra.

Depois do ato, aconteceu reu-
nião na Superintendência Regio-

nal da Penha. O superintendente 
comprometeu-se a repor os em-
pregados que faltam em unidades 
da região. "Não podemos esque-
cer que este não é um problema 
pontual, mas acontece nas agên-
cias da Caixa de todo o país, o 
que prejudica o atendimento aos 
clientes e a saúde dos trabalhado-
res", ressaltou o diretor-presidente 
da APCEF/SP. 



Para anunciar, envie e-mail para

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

Anúncios
Apartamentos
• 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. 
• 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. 

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

Permuta 
• Heberson Sette de Almeida, técnico bancário novo, 

Agenda

sem função, agência Valinhos, deseja permuta para 
Louveira ou triangulação. Sólidos conhecimentos nas 
rotinas do FGTS, incluindo parte que envolve empre-
gados, além de conhecimentos intermediários das 
rotinas de atendimento PF. Contato: (19) 9 9356-2896
• 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.

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, sa-
lão de jogos, fitness. Acomoda 8 pessoas. Paulo ou 
Maria, (11) 96713-5421. 

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá 
Aluga, para temporada ou fins de semana, litoral nor-
te, c/ 2 dorms., 2 banh., churrasq., ar cond., ventila-
dor de teto. Acomoda até 7 pessoas. Baixa tempora-
da: R$ 280; alta temporada (dez., jan. e fev.): R$ 350.  
Feriados a combinar. Anita, (11) 99451-2898.

Apartamento na República 
Vd., Rua do Arouche, 49, República, 60 m2, 1 dorm 
+ opcional. R$ 350 mil. Mauri, (11) 99233-2746.

Apartamento no centro 
Vd., na capital, Rua Riachuelo, em frente à FAC-
-USP, 75 m2, 2 dorms., ampla copa/coz. Mauri, (11) 
99233-2746.

Informes publicitários

Setembro

Reabertura do campo de futebol 
society, no clube

Dia 12

Seletiva Regional do Talentos Fenae, 
na capital

Dia 15

Imagens

Visita ao Mosteiro de São Bento - APCEF nos Passos da Cultura, em 31 de agosto

#tbt

2010: construção da Colônia de Avaré

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


