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O jornal do empregado da Caixa

O Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) está 
novamente na mira dos bancos 
privados. Nos últimos dias, re-
presentantes dos grandes bancos 
do país voltaram a declarar o in-
teresse em administrar o Fundo.

"Temos um sistema financeiro 
que é maduro o suficiente para 
competir por esses serviços", de-
clarou o presidente do Santander, 
Sérgio Rial, à imprensa, no início 
de novembro, referindo-se à ges-
tão dos recursos do FGTS.

Hoje, o sistema financeiro no 
Brasil é dominado por três gran-
des bancos, além da Caixa e do 
Banco do Brasil: Itaú, Bradesco 
e Santander. A estratégia desses 
bancos para chegar à liderança do 
mercado é “engolir” instituições, 
por meio da compra total dessas 
empresas ou de ativos. 

A Caixa representa um obs-
táculo para o crescimento dessas 
empresas, já que detém a lideran-
ça ou o monopólio de alguns seg-
mentos. Um exemplo é o FGTS.

O FGTS - O Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço foi 
concebido em 1966 e substituiu a 

estabilidade no emprego até então 
existente. 

O objetivo era duplo: facilitar 
a demissão de trabalhadores e fi-
nanciar a construção de imóveis.
Para criar o Fundo, foi necessário 
tornar letra morta dois artigos da 
Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT): o que previa ao fun-
cionário indenização de um mês 
de salário por ano trabalhado, em 
caso de demissão imotivada, e o 
que assegurava estabilidade no 
emprego ao trabalhador do setor 
privado que completasse 10 anos 
na mesma empresa. 

O Fundo é administrado pela 
Caixa desde 1986, mas só a partir 
de 1990 as contas foram centrali-
zadas ali. Até então, estavam es-
palhadas em diversos bancos, que 
não tinham controle sobre a movi-
mentação e correção dos recursos. 

Hoje, os trabalhadores podem 
fiscalizar o saldo pelo site da 
Caixa e pela emissão mensal dos 
extratos do FGTS, cuja gestão tor-
nou-se mais eficaz e transparente.

A taxa de correção do FGTS, 
definida por lei, é de 3% mais TR 
ao ano, índice baixo se comparado 
a outras aplicações do mercado. 

Estão de olho no FGTS - 
Os banqueiros querem aumentar 
lucros e resultados abocanhando 
o patrimônio dos trabalhadores. 
Para isso, há até informações so-
bre aumento na correção, embora 
isso só seja possível com mudan-
ça na lei.

Para o trabalhador com regis-
tro em carteira, o FGTS funcio-
na como uma combinação entre 
poupança e seguro. O fundo é 
assegurado por depósitos mensais 
feitos pelo empregador no valor 
correspondente a 8% do salário 
em conta aberta na Caixa.

Ele pode ser sacado pelo traba-
lhador em situações como compra 
de moradia, aposentadoria, doença 
grave ou desastres naturais. Para o 
Brasil, os recursos do FGTS são 
uma mola propulsora do desenvol-
vimento já que são investidos em 
setores como habitação popular, 
saneamento básico, infraestrutura 
e mobilidade urbana.

Só no primeiro semestre de 
2018, a Caixa arrecadou R$ 2,5 
bilhões com o FGTS.

Defesa da Caixa - A Caixa 
é um banco 100% público. Nas 

últimas décadas, tornou-se o mais 
importante na implementação de 
programas sociais e políticas pú-
blicas como saneamento básico. 
Por isso, a importância da luta 
pela Caixa 100% pública, de for-
ma a conscientizar a população 
que a mobilização deve ir além 
dos empregados do banco.

Em outubro, a Fenae lançou 
a campanha “Não tem sentido”, 
com o objetivo de mobilizar os 
empregados, em um primeiro mo-
mento, mostrando que a empresa 
precisa continuar 100% pública, 
forte, social e a serviço dos bra-
sileiros. "Independente de quem 
preside nosso país, nossa luta em 
defesa da Caixa e dos direitos dos 
empregados é constante", reafir-
mou o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra.

Fazer parte da campanha “Não 
tem sentido” é muito simples. Por 
meio do site www.naotemsentido.
com.br, é possível enviar vídeos 
ou escrever depoimentos sobre os 
motivos pelos quais a Caixa não 
deve ser privatizada ou enfraque-
cida. Já há diversos vídeos publi-
cados. Acesse www.naotemsenti-
do.com.br, confira e faça parte!



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

Aposentados

Este mês tem Festa do Chope no Via 
Matarazzo. Garanta seu ingresso!
Chope Brahma à vontade e sorteio de dois vales-viagem, de R$ 2 mil cada

Dica de passeio para quem se hospeda em 
Suarão: Passarela e Cama de Anchieta

Nova turma embarca para 
Capitólio (MG) no dia 26

APCEF/SP oferece treino gratuito  
de xadrez no clube, aos sábados

Esportes

"Em nome do Rei e da Rai-
nha" é uma iniciativa do Clube de 
Xadrez da APCEF/SP para que os 
associados e dependentes possam 
conhecer melhor a modalidade. 

Os treinos gratuitos no clu-
be acontecem aos sábados, entre 
novembro e fevereiro, das 14 às 
18 horas. Informações, (11) 5613-
5601, 96334-1276 (WhatsApp) ou 
esportes@apcefsp.org.br. 

Dia 24 tem festival 
Xadrez na Montanha 
em Campos do Jordão

Faça agora mesmo sua reserva 
para a segunda turma de excursio-
nistas da APCEF/SP que irão em-
barcar para Capitólio (MG). Saída 
dia 26 de novembro, segunda-fei-
ra, do Terminal Rodoviário Barra 
Funda, em São Paulo, e 
retorno dia 29, quinta-
-feira.

Cachoeiras, pisci-
nas naturais e - o ponto 
mais visitado - os câ-
nions são destaques da 
região que, nos últimos 
anos, tem atraído cen-
tenas de visitantes.

Valores e condições 
de pagamento podem 

Fique atento: na próxima 
terça-feira, dia 13, serão abertas 
as reservas para hospedagem du-
rante o quinto e último período 
do mês de férias - de 28 a 31 de 
janeiro  - nas Colônias de Suarão 
e Ubatuba. Ligue a partir das 7 
horas e faça sua reserva.

Consulte a disponibilidade de 
vagas para os demais períodos.

Dia 13 será aberto 
último período de 
janeiro para reserva

Dia 24 de novembro tem 
Festa do Havaí na Colônia de 
Suarão, com muita música, mesa 
com frutas fresquinhas e delicio-
sas bebidas, além de monitoria 
para todas as idades.

Faça já sua reserva!

Já fez sua reserva para 
a Festa do Havaí na 
Colônia de Suarão?

A Festa do Chope da APCEF 
já tem data marcada: 24 de no-
vembro, sábado, às 21 horas, no 
Via Matarazzo, na capital, um es-
paço de fácil acesso, próximo da 
estação Barra Funda do Metrô.

Além de muito chope Brahma 
trincando, programação especial, 
competições e shows musicais, o 
associado e seu dependente con-
correm a vales-viagem da Unisoli.

O som da noite ficará por con-
ta do Quarteto São Jorge e, tam-
bém, da Fábrica de Belas Artes.

Compre sua mesa para quatro 
pessoas com desconto ou ingresso 
individual na sede da APCEF/SP 
pelo (11) 3017-8339, 3017-8358, 
3017-8355 ou na secretaria do 
clube pelo (11) 5613-5600. Mais 
informações, acesse nosso site.

O primeiro festival de xadrez 
na montanha acontece dia 24, sá-
bado, na Colônia de Campos do 
Jordão, a partir das 9h30. Haverá 
transporte com saída do clube na 
sexta-feira, dia 23, às 19 horas.

Informações, (11) 5613-5601, 
96334-1276 (WhatsApp) ou es-
portes@apcefsp.org.br. 

Ligue (11) 3017-8306 ou en-
vie e-mail para faleconosco@ap-
cefsp.org.br e informe-se sobre o 
uso de pontos do Mundo Caixa 
no pagamento de hospedagem 
nas Colônias.

Aproveite mais essa vanta-
gem em ser associado da APCEF. 

Utilize pontos do 
Mundo Caixa no 
pagamento das diárias 

Inscreva-se para o 
APCEF de Portas 
Abertas de novembro

A próxima edição do APCEF 
de Portas Abertas acontece dia 21 
de novembro, quarta-feira, a partir 
das 13 horas, na sede da entidade, 
centro da capital.

O encontro, desta vez, terá 
um formato diferente: um chá da 
tarde cultural com um mix de ati-
vidades e, de quebra, espaço para 
exposição de produtos. 

Faz parte da programação ain-
da um workshop de línguas, ofici-
na de ponto cruz e comemoração 
dos aniversariantes do mês.

A entrada será 1 quilo de ali-
mento não perecível. Inscrições 
pelo (11) 3017-8339 ou convi-
tes@apcefsp.org.br.

Lagoa Azul, em Capitólio (MG)

ser consultados em nosso site. 
Inscrições pelo (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br. Va-
gas limitadas.

A primeira viagem acontece 
entre 9 e 11 de novembro.
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EXPEDIENTE

Saiba como garantir o delta na 
promoção por mérito 2018

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem descontos

Convênios

• Colégio Objetivo Infantil - 
Rua Dom Miguel, 380 (Unid. Po-
laris) e Rua Américo Brasiliense, 
656 (Alfa Maior), São Bernardo 
do Campo, (11) 4330-2792 ou 
4330-0155 - www.objetivoinfan-
til.com.br. Desconto: 30% na pri-
meira parcela da anuidade, 15% 
no integral, 10% no semi-integral 
e 5% no meio período.

• Spa Sorocaba - Rodovia Ra-
poso Tavares, km 104,5, Soroca-
ba, (15) 2102-6778 - www.spa-
sorocaba.com.br. Desconto: 5%.

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

Critérios foram discutidos pelos representantes dos empregados e do banco em outubro

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

Rede do Conhecimento oferece o 
curso Previdência Complementar

Participe da votação popular 
do Talentos Fenae/APCEF nas ca-
tegorias Imagem, Literatura, Artes 
Visuais e Música. Os trabalhos 
que estão concorrendo venceram 
as disputas estaduais e agora re-
presentam as 27 APCEFs na fase 
nacional. 

Para votar, acesse www.fenae.
org.br/talentos. Faça o login com 
o cadastro no Mundo Caixa ou 
Facebook. O voto tem pesos di-
ferentes: empregados Caixa asso-
ciados às APCEFs (peso 5), traba-
lhadores do banco não associados 
(peso 2) e não empregados (peso 
1). Cada usuário pode avaliar ape-
nas uma vez cada obra.

Talentos Fenae: vote nos 
artistas de São Paulo 

A Rede do Conhecimento aca-
ba de lançar mais um curso: Pre-
vidência Complementar. Trata-se 
do terceiro módulo do tema Edu-
cação Previdenciária, oferecido 
pela plataforma de educação da 
Fenae e APCEFs voltada para em-
pregados da Caixa. São nove ví-
deos, em um total de 93 minutos, 
com aulas ministradas por Valmir 
Gôngora, economista do Dieese e 
ex-presidente da APCEF/SP.

A previdência privada é uma 
complementação importante para 
a renda do trabalhador após a 
aposentadoria e deveria ser patro-
cinada pelas empresas para seus 
trabalhadores. 

Entre os assuntos abordados 
no curso estão as modalidades 
dos planos, equilíbrio financeiro 
e atuarial, regulação do setor, en-
tidades fechadas de previdência 
complementar, regime de capita-
lização e instrumentos jurídicos.

Todos os empregados da Cai-

xa podem acessar o curso, a con-
clusão, porém, é restrita aos asso-
ciados às APCEFs. 

Rede do Conhecimento - A 
Rede do Conhecimento foi lan-
çada em 25 de outubro de 2016. 
A plataforma estimula o aperfei-   
çoamento profissional, a desco-
berta de habilidades pessoais e 
hobbies. 

Em dois anos, a plataforma já 
ofereceu mais de 90 cursos, com 
cerca de 33 mil participantes e 
mais de 80 mil matrículas.

Acesse www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento e saiba mais.

Localizado em São Pedro, o 
Thermas Water Park conta com 
áreas tematizadas, toboáguas, 
restaurantes e lanchonetes.
Saída: 2 de dezembro, às 6h30, 
no metrô Tietê. Retorno previsto 
para 20h30.
Passeio inclui: transporte, se-
guro-viagem, lanche de bordo, 
ingresso de entrada no parque, 
almoço e guia acompanhante.
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
desconto. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

A Caixa enviou, recentemente, 
comunicado interno com os crité-
rios a serem atualizados no RH 
176, que define regras para pro-
moção por merecimento. Esses 
critérios foram discutidos entre a 
representação dos empregados e a 
Caixa em outubro. 

A Campanha Nacional 2018 
garantiu a renovação por dois anos 
do Acordo Coletivo de Trabalho 
e do Plano de Cargos e Salários 
(PCS) 2008. Um dos direitos 
descritos no PCS é a promoção 
por mérito, que corresponde ao 
pagamento do delta (aumento de 
2,35% no salário padrão). 

Quem tem direito - Todos os 
empregados das carreiras admi-
nistrativa, profissional e serviços 
gerais, independente do PCS de 
vinculação, podem receber o del-
ta. 

Neste ano, excepcionalmen-
te, basicamente basta realizar o 
exame periódico do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocu-
pacional (PCMSO) e cumprir oito 
horas dos cursos do Agir Certo 

Sempre (veja abaixo os detalhes). 
Todas as informações sobre a Pro-
moção por Mérito 2019 - ano-ba-
se 2018 - constarão no RH 176 a 
ser atualizado em breve.

Critérios - Confira os critérios 
debatidos entre a Caixa e a repre-
sentação dos trabalhadores:

- apresentar pelo menos 180 
dias de efetivo exercício;

- não estar na última referên-
cia salarial do PCS ao qual é vin-
culado;

- não ter aplicação de penali-
dade de suspensão (ocorrência 60 
- RH 053) iniciada em 2018;

- não estar com o contrato 
de trabalho extinto (RH 053, RH 
087, RH 089, RH 098);

- não ter duas aplicações de 

penalidade de advertência (ocor-
rência 300 - RH 053), sendo uma 
em 2018 e outra nos últimos cinco 
anos;

- não ter registro de censura 
ética em 2018 (0corrência 1423 - 
RH 103);

- não estar com o contrato de 
trabalho suspenso em 20 de de-
zembro de 2018;

- apresentar PCMSO (ASO) 
válido;

- ter realizado pelo menos 
oito horas de capacitação dentre 
as ações integrantes do Programa 
Agir Certo Sempre, disponível no 
portal da Universidade Caixa.

Para o ano-base 2019, as re-
gras voltarão a ser debatidas com 
os representantes dos empregados 
no primeiro trimestre de 2019.

Excursão Thermas 
Water Park



Para anunciar, envie e-mail para

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

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Araras, centro, próx. ao Lago, 85 m2, c/ 2 dorms., 
2 wc, 1 vaga coberta. Aceita troca por imóvel na região. 
Maria de Lourdes, (11) 3542-7861.
• Vd., Rua Tapiraí, zona norte, capital, próx. linha de 
ônibus, 57 m2, 1º andar, 2 dorms. (1 suíte), varanda en-
vidraçada, piscina aquecida, academia, aceita cães. Isento 
de IPTU. Cond. R$ 420. R$ 370 mil. Aceita contraproposta 
e financ. Márcia, (11) 8085-3784 / (11) 98085-3784
• Vd., São Judas, capital, 3 dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., 
2 vagas. Estuda troca por casa na mesma região. R$ 600 
mil. Emília, (13) 99706-8620.
• Vd., Guarujá, Morro do Maluf, 115 m2, 3 dorms., 2 vagas. 
Estuda troca por casa na zona sul de SP. R$ 500 mil. 
Emília, (13) 99706-8620. 
•  Aluga, Rua Aibi, próx. Vila Madalena, Cerro Corá, 3 
dorms. (1 suíte c/ hidro), sala 2 ambs., área de serviço 
espaçosa, dep. de emp., lazer completo, 1 vaga. Aurélio, 
(11) 4123-3939.
• Vd., Praia Grande, Vila Caiçara, Rua Fioravante Zampol, 
171, 87,39 m, de frente, sol da manhã, 2 suítes, novo, 
1 vaga. Aceita veículo e imóvel no Estado do Espírito 
Santo. R$ 280 mil. Edmar, (27) 3338-0833 / 99946-0856.

Agenda

Sobrados
• 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$ 580 mil. 
Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos). 

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

Veículos
• Spin LTZ 2013, 105 mil km, cinza, completa, câmbio 
automático, único dono. R$ 41 mil. Jorge, (11) 998572682 
/ Regina, (11) 98133-4474.
• Toyota Etios 1.3 X, 2016, prata, 40 mil km, revisado, 
DVD Pioneer tele 2 DIN com TV digital, única dona. R$ 
36.800. Roberto, (11) 9 8381-6306.

Permuta 
• Gabriel Rocha Cruz, ag. Largo 13 de maio, deseja 

permuta para Vitória da Conquista, Bahia. Contato: (11) 
3475-6300 / 3475-6300 / 96886-1031. 

Apartamento na 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. 

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

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá
Alugo, para temporada ou fins de semana, c/ 2 dorms., 
2 wc., churrasq., ar cond., ventilador de teto, condomí-
nio c/ piscina, garagem de frente para a praia. Acomo-
da até 7 pessoas. Anita, (11) 99451-2898. 

Informes publicitários

Imagens

#tbt

2015: Festa do Chope

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

Novembro

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

Dia 10

Ubatuba fechada para dedetização
Dias 26, 27 e 28

Festa de Premiação do Concurso de Desenho Infantil
Dia 27 de outubro, na minifazenda Cia. dos Bichos, em Cotia

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

Festa Tropical, na Colônia de Ubatuba
Dia 17

APCEF de Portas Abertas - Palestra 
Arte Barroca e Workshop de Línguas 

Dia 21

Início do projeto "Em nome do Rei e 
da Rainha", no clube da capital

Dia 10

Xadrez na Montanha, na Colônia de 
Campos do Jordão

Dia 24


