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O jornal do empregado da Caixa

“Não tem sentido privatizar a 
Caixa”. Esse é o principal slogan 
da nova campanha em defesa do 
banco, lançada pela Federação 
Nacional das Associações do Pes-
soal da Caixa, a Fenae. 

O objetivo é mobilizar os em-
pregados, em um primeiro mo-
mento, mostrando que a empresa 
precisa continuar 100% pública, 
forte, social e a serviço dos bra-
sileiros. Outras entidades e a so-
ciedade em geral também serão 
envolvidas, a fim de criar uma 
ampla resistência contra qualquer 
retrocesso em relação à atuação 
da Caixa.

Novos tempos - Com a elei-
ção de um novo presidente para 
o país, no próximo domingo, há 
incertezas quanto à atuação da 
Caixa como banco público. "In-
dependente de quem for eleito, 
não sabemos ao certo quais as in-
tenções, já que pouco se debateu 
sobre os projetos de cada candida-
to", esclareceu o diretor-presiden-
te da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. "Nossa luta em defesa da 
Caixa e dos direitos dos emprega-
dos é constante", completou.

Faça parte - E fazer parte da 
campanha “Não tem sentido” é 
muito simples! 

Por meio do site www.naotem- 
sentido.com.br, é possível enviar 
vídeos ou escrever depoimentos 
sobre os motivos pelos quais a 
Caixa não deve ser privatizada 
ou enfraquecida. 

Já há diversos vídeos publica-
dos de personalidades e dirigentes 
do movimento dos trabalhadores, 
entre eles, Jessé de Souza, Luiz 
Gonzaga Belluzzo, Emir Sader, 
Gilberto Bercovici, Esther Dwe-
ck, Jair Pedro Ferreira (presidente 
da Fenae), Sérgio Takemoto (vice-
-presidente da Fenae) e Juvandia 
Moreira (presidente da Contraf-
-CUT).



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) 3832-2452

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Excursão

Conheça os ganhadores do 16º 
Concurso de Desenho Infantil
Festa de premiação acontece dia 27 de outubro, sábado, na Cia. dos Bichos, em Cotia

Cores e, claro, muita criati-
vidade marcaram as “artes” en-
viadas pela criançada para o 16º 
Concurso de Desenho Infantil da 
APCEF/SP. O tema desta edição 
foi “A vida no campo”.

A premiação, como já é tradi-

Ilha Anchieta: passeio que não pode faltar para 
quem se hospeda na Colônia de Ubatuba

Escolha a melhor data da viagem para Capitólio

APCEF sedia Copa Franco Montoro de xadrez
Esportes

Dia 2 de novembro, 
sexta-feira (feriado), o clu-
be da APCEF/SP na capi-
tal sediará a Copa Franco 
Montoro de Xadrez.

Para participar, entre 
em contato com o Departa-
mento de Esportes pelo (11) 
5613-5601, 96334-1276 ou 
esportes@apcefsp.org.br.

Anote na sua agenda: 
dia 24 de novembro 
tem Festa do Chope

O destino da excursão da AP-
CEF/SP, em novembro, será Ca-
pitólio (MG), em duas datas: de 
9 a 11 de novembro, sexta-feira a 
sábado, e de 26 a 29 de novem-
bro, segunda a quinta-feira.

O primeiro pacote, com saí-
da dia 9, inclui hospedagem no 
Hotel Escarpas do Lago, pensão 
completa, passeio de lancha pelos 
cânions, Vale dos Tucanos, Cas-
catinha e Lagoa Azul, transporte, 
lanche de bordo, seguro-viagem.

O segundo pacote, saída dia 
26, inclui transporte, lanche de 

Eventos

Fique atento: na próxima ter-
ça-feira, dia 30, serão abertas as 
reservas para hospedagem duran-
te o terceiro período do mês de 
férias - de 14 a 20 de janeiro -, 
nas Colônias de Suarão e Ubatu-
ba. Ligue a partir das 7 horas e 
faça sua reserva.

Consulte a disponibilidade de 
vagas para os demais períodos.

Dia 30 será aberto 
terceiro período de 
janeiro para reserva

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 

Faça sua reserva para hospe-
dagem no fim de semana de 24 
de novembro na Colônia de Sua- 
rão. Vai ter Festa do Havaí com 
música boa, mesa especial com 
frutas fresquinhas, sucos e deli-
ciosas bebidas, além de monitoria 
para todas as idades.

Dia 24 de novembro 
tem Festa do Havaí na 
Colônia de Suarão

Categoria Jardim
1º - Mariana Mayumi Shinzato - ti-
tular: Marcos Jun Shinzato (Gerat).
2º - Ana Cláudia Floriani Sumiya 
- tit.: Noeli Aparecida Floriani (ag. 
Vila Alpina).
3º - Lorenzo dos Anjos Coutinho - 
tit.: Tatiane dos Anjos Cruz Couti-
nho dos Santos (ag. Jd. Brasil).

Categoria Infantil
1º - Lucas Gabriel Aleixo Boschie-
ro - titular: Ariane Cristina Hergert 
Aleixo (ag. Vila Rezende).
2º - José Carlos Y. Mada - tit.: Mo-
moyo Mada (aposentada).
3º - Gabriele Balduin T. Favaro dos 
Santos - tit.: Katia Cristina Favaro 
dos Santos (ag. Shopping Unimart).

Categoria Júnior
1º - Bárbara Ferraz Cantão - titu-
lar: Kleber Cantão (ag. Parque São 
Domingos).
2º - Felipe Kenji Shinzato - tit.: 
Marcos Jun Shinzato (Gerat).
3º - Julia Barreto Schad - tit.: Ra-
fael Aparecido Schad Júnior (PA 
SGE Construção Civil). 

ção, acontece em um evento espe-
cial. Este ano, a minifazenda Cia. 
dos Bichos, em Cotia, será palco 
da grande festa de encerramento 
e premiação do concurso, no dia 
27 de outubro. 

Confira os ganhadores:

bordo, seguro-viagem, hospeda-
gem no Hotel Escarpas do Lago, 
acesso ao clube campestre, pensão 
completa, city tour 
pelos pontos turísti-
cos da cidade, pas-
seio de lancha pelos 
cânions, Vale dos 
Tucanos, Cascatinha 
e Lagoa Azul. 

Saídas do Termi-
nal Rodoviário Bar-
ra Funda. Confira 
os valores em nosso 
site.

Informações e inscrições, (11) 
3017-8339 ou convites@apcefsp.
org.br. Vagas limitadas. 

Torneio relâmpago da Federação Paulista de Xadrez, em 2016

Deixe o dia 24 de novembro 
reservado para participar da gran-
de Festa do Chope da APCEF/SP. 
E este ano tem novidade: será no 
Via Matarazzo, na Água Branca, 
com campeonato de chope, show 
da banda Quarteto São Jorge e da 
Fábrica de Belas Artes. Aguarde!
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EXPEDIENTE

GDP: programa retira função e 
aterroriza empregados

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem descontos

Convênios

• Óptica Ametista - Av. São 
Miguel, 3.742, Vila Rio Branco, 
capital, (11) 2043-2818 / 2366-
2026 - www.facebook.com/ame-
tistaoptica/. Desconto: 10%.

• Universidade São Judas 
- Consulte unidades na Gran-
de São Paulo em www.usjt.br. 
Descontos: 20% em graduação 
e 30% em pós-graduação.

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

Programa deve atingir todos os empregados do banco e causa preocupação 

Fique por dentro

Receba notícias e o 
jornal pelo WhatsApp

Quer receber o jornal e in-
formações da APCEF/SP pelo 
WhatsApp? Basta adicionar (11) 
99900-3146 nos contatos do seu 
celular e enviar mensagem com 
seu nome para o mesmo número.

Fenae

Incentive os artistas de São 
Paulo no Talentos Fenae/APCEF

É aposentado da Caixa? Então, 
prepare-se, porque tem novidade 
do Nosso Valor chegando para 
você! Dia 27 de outubro entrará 
no ar a nova safra do programa 
de relacionamento da Fenae e das 
APCEFs voltada exclusivamente 
para o segmento. Serão pacotes 
de viagens com descontos que va-
riam de 40% a 70%. Para garantir 
o benefício é necessário ter conta 
ativa no Mundo Caixa e conquis-
tar moedas a partir das interações. 

Dúvidas, entre em contato 
com a Central de Atendimento 
do Mundo Caixa pelo 0800 602 
7200 ou fale com a APCEF/SP 
pelo (11) 3017-8306.

Nova Safra do Nosso 
Valor será exclusiva 
para aposentados

Segue até 5 de dezembro a 
votação popular da etapa nacional 
do Talentos Fenae/APCEF 2018, 
nas categorias Imagem (Foto e 
Filme), Literatura (Conto/Crônica 
e Poesia), Artes Visuais (Dese-
nho/Pintura e Desenho Infantil) e 
Música (Composição e Interpre-
tação). 

Os trabalhos que estão con-
correndo venceram as disputas 
estaduais e agora representam as 
27 APCEFs na fase nacional. Para 
votar, acesse www.fenae.org.br/ta-

lentos. Será solicitado 
o login, que pode ser 
feito com o cadastro 
no Mundo Caixa ou 
no Facebook. O voto 
tem pesos diferentes: 
empregados Caixa as-
sociados às APCEFs 
(peso 5), trabalhadores 
do banco não asso-
ciados (peso 2) e não 
empregados (peso 1). 

Cada usuário pode avaliar apenas 
uma vez cada obra.

Música - As apresentações 
dos concorrentes de Música e a 
premiação de todos os vencedo-
res nacionais ocorrerão na grande 
final em Natal (RN), de 4 a 8 de 
dezembro. 

Os três melhores em cada 
uma das oito modalidades serão 
premiados na capital potiguar. 
Participe, incentive os artistas de 
nosso Estado.

Local: Teatro J. Safra - Rua Jo-
sef Kryss, 318, capital.
Sinopse: em nova fase, o come-
diante deixa de lado sua caracte-
rística indumentária para contar 
sobre sua infância no Nordeste, 
mostrando uma realidade muito 
diferente dos dias de hoje. Além 
de comentar sobre a mudança 
para São Paulo, família, casa-
mento, filhos e como é trabalhar 
na televisão.
Desconto: adquira com descon-
to pelo www.bilheteria.com/ap-
cefsp. Solicite código de acesso 
na APCEF/SP.

Desde dezembro de 2013, iní-
cio da implementação do progra-
ma de Gestão de Desempenho de 
Pessoas (GDP), a APCEF/SP tem 
buscado alertar para os problemas 
que o programa traria aos empre-
gados.

O grupo que participou da 
primeira onda da implementação, 
composto pelos gestores chefes 
de unidade, em sua maioria, viam 
nele um instrumento que traria 
oportunidades de desenvolvimen-
to profissional e reconhecimento, 
tal qual a direção da empresa de-
fendia. Mas, em pouco tempo, os 
problemas começaram a ser per-
cebidos pelos empregados. 

A contraposição entre premis-
sas como recompensa x conse- 
quências, negociação x subordina-
ção e objetividade x subjetividade, 
presentes no GDP, montou uma 
equação em que o resultado é um 
modelo que aumenta a pressão e 
cria ambiente propício à prática 
de assédio.

Por meio da Campanha Nacio-
nal de 2015, os empregados ga-
rantiram a suspensão da terceira 

onda de implementação do GDP, 
que seria estendida aos emprega-
dos que ocupavam funções não 
caracterizadas como de chefia, 
como caixas, assistentes, analis-
tas, tesoureiros, avaliadores e au-
xiliares.

nível de realização dos objeti-
vos individuais, incluindo os 
resultados da unidade (Realize.
Caixa).

O peso de cada item é dife-
rente de acordo com a função e 
local de trabalho. “O empregado 
deve estar atento ao RH 205-015, 
para compreender a forma de ava-
liação”, reforçou a diretora da AP-
CEF/SP Claudia Tome.

Em visita a locais de trabalho, 
a APCEF/SP tem identificado que 
há ainda muito desconhecimento 
do assunto nas agências. Nos de-
partamentos, muitos empregados 
já receberam o feedback e estão 
preocupados.

Em determinada unidade do 
banco, por exemplo, todos os 
empregados foram enquadrados 
como “Emergente R1”, conforme 
nomenclatura descrita no norma-
tivo (RH 205-015), que significa 
que apresentam bom nível em 
apenas um dos eixos. “Não houve 
diálogo, apenas recebemos o feed-
back. O que reforça a farsa que é 
este processo”, disse o trabalhador 
da Caixa.

Stand-Up Comedy:
Matheus Ceará
De R$ 60 por R$ 20

Em setembro de 2016, essa 
onda começou a ser implementa-
da. Com o fim do ciclo, o GDP 
deve alcançar todos os emprega-
dos. As dúvidas, porém, são gran-
des. As ameaças, pela experiência, 
também. 

A avaliação considera como 
critérios: desempenho, que são as 
aferições dos objetivos e a quali-
dade com que foram alcançados; 
estilo, que consiste em mensurar 
as competências comportamen-
tais; resultados, que mensura o 

Fale conosco sobre o 
GDP, envie e-mail para 
sindical@apcefsp.org.br 

ou ligue (11) 3017-8315.



Para anunciar, envie e-mail para

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

Anúncios
Apartamentos
• Vd., quitinete na República, capital, Av. Ipiranga, 200 
m do metrô, esquina Santa Ifigênia, 40 m2, reformado. 
R$ 220 mil (cond. R$ 280). Sandra, (11) 95966-6359. 
          
Veículos 
•  Celta Spirit 1.0, 4 portas, prata, 130 mil km, vidros 
elétricos, travas, alarme, rodas de liga leve. Wlamir, 
(11) 2539-1891 / 99297-0365
• Fluence 2.0, Dynanique, 2013, 71 mil km, cinza, me-
tálico, câmbio manual, completo, 6 airbags, ar digital 
pneus e amort. novos, revisões na concessionária. Tro-
co por carro menor. R$ 34.980. Carro de não fumante. 
David, (11) 3368-6139 / 96466-7805 (WhatsApp). 

Agenda

Permuta 
• Gabriel Rocha Cruz, ag. Largo 13 de maio, deseja 
permuta para Vitória da Conquista, Bahia. Contato: 
(11) 3475-6300 / (11) 3475-6300 / 96886-1031. 

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá 
Aluga, para temporada ou fins de semana, litoral 
norte, c/ 2 dorms., 2 wc., churrasq., ar cond., ven-
tilador de teto. Acomoda até 7 pessoas. Preço das 
diárias, baixa temporada: R$ 280. Alta temporada 
(dez., jan. e fev.): R$ 350. Feriados prolongados: a 
combinar. Anita, (11) 99451-2898. 

Apartamento na Praia da Riviera 
Alugo, para temporada ou fins de semana, Jd. São 
Lourenço, acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, va-
randa c/ churrasq., 2 dorms., 2 wc., ar cond., hidro, 
piscinas, sauna, brinqued., salão de jogos, fitness, p/ 
8 pessoas. Paulo ou Maria, (11) 96713-5421. 

Apartamento no Morro do Maluf, Guarujá
Alugo, p/ temporada ou fins de semana. Acomoda 8 
pessoas, c/ 3 dorm., 2 vagas. Emília, (13) 99706-8620.

Informes publicitários

Imagens

#tbt

2016: APCEF em Movimento em clima 
de Festa Junina na Subsede de Bauru

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

Outubro

Festa de premiação do Concurso de 
Desenho Infantil 2018

Dia 27

Novembro

Encontro da Diversidade - As Diferentes 
Formas de Violência contra a Mulher

Dia 10

Ubatuba fechada para dedetização
Dias 26, 27 e 28

APCEF nos Passos da Cultura, dia 9 de outubro, na Unibes Cultural

Festa do Havaí na Colônia de Suarão
Dia 24

Festa do Chope, no Via Matarazzo, 
Água Branca, capital

Dia 24

Viagem para Capitólio (MG) - 1ª Saída
Dias 9, 10 e 11

Viagem para Capitólio (MG) - 2ª Saída
Dias 26, 27, 28 e 29

Copa Franco Montoro de Xadrez, no 
clube da capital

Dia 2

Festa Tropical na Colônia de Ubatuba
Dia 17


