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O jornal do empregado da Caixa

Segunda-feira, dia 11, a Cai-
xa publicou nova versão a 056 
do manual normativo RH 183. A 
atualização da norma exclui uma 
exceção prevista entre os requisi-
tos para a nomeação de Gerentes 
de Atendimento e Relacionamento 
Governo, de Gerentes de Relacio-
namento PF e de Gerentes de Re-
lacionamento PJ Público/Privado 
que permitia que os empregados 
que não possuíssem curso superior 
concluído na data da designação 

efetiva assumisse a função gratifi-
cada, desde que se comprometesse 
mediante assinatura de MO especí-
fico, de finalizar o curso superior 
em até dois anos.

A exceção foi incluída em 
versões anteriores do normativo 
(que descreve, entre outras coi-
sas, as atribuições das funções 
gratificadas/cargos comissionados 
e os requisitos para a nomeação), 
após a inclusão, entre os requisi-
tos para estas funções, de possuir 

curso superior concluído. Na oca-
sião, diversos empregados já esta-
vam nomeados de maneira efetiva 
para o exercício destas funções 
gratificadas há bastante tempo e, 
apesar de desempenharem suas 
atribuições satisfatoriamente, não 
cumpriam ainda o requisito.

A mudança promovida (uni-
lateralmente e sem discussão 
prévia) pela empresa traz muita 
incerteza e insegurança entre os 
empregados, já que não há infor-

mações a respeito do que banco 
pretende fazer com os emprega-
dos que atualmente exercem a 
função de maneira efetiva e não 
atendem ainda ao requisito. 

Ações - A APCEF/SP encami-
nhou ofício à direção do banco, 
com este e outros questionamen-
tos. O Departamento Jurídico da 
Associação está analisando o nor-
mativo em busca de resguardar o 
direito dos empregados.

Mudanças significativas na previdência social já estão 
ocorrendo pelas “mãos” da MP 871

A Medida Provisória 871 está 
em vigor desde 18 de janeiro e 
altera regras de concessão dos 
benefícios pagos pela Previdên-
cia Social, entre os quais estão 
auxílio-reclusão, pensão por mor-
te e aposentadoria rural. Ela pre-
vê, ainda, a revisão de benefícios 
pagos atualmente pelo INSS.  

A desculpa da proposta, nasci-
da no governo Temer, modificada 
e aprovada por Bolsonaro, é que 
ela serviria como um pente-fino 
nos auxílios-doença e aposentado-
rias por invalidez concedidos há 
mais de dois anos sem perícia. Os 
peritos também receberão bônus 
pelas irregularidades apontadas.

A MP ainda será votada na 
Câmara dos Deputadas e já possui 
mais de 500 emendas.



A partir do mês de abril, a 
Colônia da APCEF/SP em Sua-
rão passará a oferecer formas de 
pagamento por pessoa. 

A novidade visa atender aos 
associados que solicitavam essa 
opção para casos de hospeda-
gem com ocupação inferior a 
seis pessoas, que é a capacidade 
total permitida por apartamento.

Aproveite mais essa vanta-
gem de fazer sua viagem para a 
Colônia da APCEF/SP em Sua-
rão pagando valores menores.

Colônia - Está localizada 
a 200 metros da praia, oferece 
piscinas adulta e infantil, mesas 
de jogos, churrasqueiras, acade-
mia ao ar livre, redário, quadra 
poliesportiva, apartamento equi-
pado com micro-ondas, fogão, 
geladeira, utensílios de cozinha, 
wi-fi gratuito, TV por assinatura, 
ar-condicionado, estacionamento 
e lanchonete.

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

Colônias 

faleconosco@apcefsp.org.br

Excursão  

Você, seus dependentes e con-
vidados podem viver cinco dias 
incríveis em passeio ao Mira Ser-
ra Parque Hotel, em Passa Quatro 
(MG), de 25 a 29 de março.  

Haverá atividades de lazer, 
concurso Rei e Rainha Mira Ser-
ra, passeio de Maria Fumaça e 
show do cantor Roberto Leal. 

Inscrições e informações no 
Departamento de Eventos: (11) 
3017-8339 ou e-mail convites@
apcefsp.org.br.

APCEF faz excursão para o Mira Serra Parque Hotel: 
viva essa experiência 

Informe-se na Colônia de 
sua preferência sobre vagas nos 
próximos períodos. Para o car-
naval todas estão com lista de 
espera. Para os outros períodos, 
há vagas.

Há vagas nas unidades 
da APCEF/SP

EsporteCarnaval 

Faça a inscrição para Corrida Fenae e 
participe da Corrida Graacc 

APCEF/SP promove o 
1º Torneio de Casais de 
Tênis

Prepare sua dupla e participe 
do 1º Torneio de Dupla Mista de 
Tênis da APCEF/SP. Será em 10 
de março, domingo, a partir das 9 
horas, no clube da capital. Podem 
participar associados e dependen-
tes a partir de 16 anos. Inscri-
ções: (11) 5613-5601, WhatsApp 
(11) 96334-1276 ou esportes@
apcefsp.org.br.

Vista do Mira Serra Parque Hotel em Passa Quatro (MG)

APCEFolia 2019: o carnaval de clube 
mais divertido e familiar

Quer se divertir no carnaval 
com sua família? Na matinê ou 
no baile noturno dos adultos, mas 
ainda não sabe para onde ir?

A APCEF/SP oferece opções 
de programações para o carnaval 
em São Paulo e em Bauru. 

Aproveite a segurança das ins-
talações da Associação e brinque 
seu carnaval com muita alegria!

Em Bauru haverá matinê no 
domingo (3), 14 às 18 horas.

Em São Paulo terá bloquinho 
infantil no domingo (3), a partir 
das 15 horas. A matinê será na 
segunda-feira (4), das 14 às 18 
horas, no clube.

O baile noturno de carnaval 
será na segunda-feira (4) das 21 
às 2 horas da madrugada. Asso-
ciado e dependente, a partir de 18 
anos, pagam R$ 18. Empregados 
da Caixa pagam R$ 25. E convi-
dados, R$ 35.

A matinê do APCEFolia 2018 foi muito divertido

A partir de abril tem 
mudanças em Suarão

A área de lazer em Suarão é uma delícia

Piscina coberta em Campos do Jordão

A primeira Corrida Fenae de 
2019 está inserida na Corrida 
Graacc, que acontece em 12 de 
maio, domingo, no Parque do 
Ibirapuera, na capital, a partir 
das 7 horas. Inscreva-se até 28 
de fevereiro para pagar R$ 40 
associados e R$ 80 convidados. 
Contatos: esportes@apcefsp.org.
br, (11) 5613-5601 ou WhatsApp 
(11) 96334-1276. 

Quer praticar esporte e fazer 
uma boa ação? Então, participe! 

Pessoal da APCEF/SP na Corrida Graacc, em 2018
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#APCEF Indica

Confira empresa que 
oferece desconto

Convênios

• HAVAIANAS 
- Associados da 
APCEF/SP, ao 
apresentar a car-
teirinha da Asso-
ciação, ganham 
descontos de 10% 

a 50% nas compras de produtos 
na loja física. 
Confira as unidades que ofere-
cem o desconto no site da AP-
CEF/SP (www.apcefsp.org.br/
portaldevantagens).

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

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.

Ilha dos Cocos em 
Paraty: partiu?

De 15 a 17 de março, o Bi-
lheteria.com faz excursão para 
Ilha dos Cocos, em Paraty (RJ). 

O pacote inclui o transpor-
te em ônibus; seguro viagem; 
lanche de bordo; tour no centro 
histórico; passeio de escuna: pa-
rada na Ilha dos Cocos, Ilha do 
Algodão e Ilha da Cotia; almo-
ço executivo na escuna (bebidas 
não inclusas) e guia credenciado 
ao Ministério do Turismo.

Oferta válida mediante dis-
ponibilidades e datas do Bilhete-
ria.com. Acesse: www.bilheteria.
com/apcefsp.

Fenae

Rede do Conhecimento:  
diversos cursos onde 
você quiser e estiver

O convênio da APCEF/SP 
com o Sesi São Paulo oferece 
aos associados e seus dependen-
tes a oportunidade de usufruir 
das instalações de lazer em todo 
o Estado.

Na unidade em Ribeirão Preto 
(foto) é possível usufruir da área 
das piscinas e da programação 
cultural. Para as atividades espor-
tivas, o desconto é de 20%.

O Sesi Ribeirão Preto fica na 
rua Dom Luís do Amaral Mou-
sinho, 3.465, no Castelo Branco.

Sesi Ribeirão Preto oferece área de lazer e 
atividades esportivas

Convênios

O associado da APCEF/SP e 
seus dependentes têm acesso aos 
cursos da Rede do Conhecimento, 
plataforma de educação da Fenae.

Se você está sem tempo para 
se deslocar, não dispõe dos horá-
rios oferecidos por uma escola ou 
outra situação que lhe impeça de 
estudar, na Rede do Conhecimen-
to você tem essa flexibilidade. 

Acessa o curso quando puder, 
faz até três cursos ao mesmo tem-
po e tudo no seu tempo e onde 
puder: entre um compromisso e 
outro ou no transporte público, 
por exemplo. Acesse: www.fe-
nae.org.br/rededoconhecimento e 
saiba mais.

Unidade do SESI na cidade de Ribeirão Preto, localizado no bairro Castelo Branco

O associado da APCEF/SP 
que solicita o convênio, aproveita 
as instalações e segue as normas 
estabelecidas por cada unidade do 
Sesi.

Para hospedagens no Sesi Pre-
sidente Epitácio (divulgado no 
jornal nº 1304, de 13 de feverei-
ro), os associados que querem o 
convênio, podem utilizar o servi-
ço, porém, não há descontos.

Aproveite que o plano indivi-
dual está R$ 18 mensal e o fami-
liar, R$ 36 mensal.

 

Nesta quarta-feira, 20 de fe-
vereiro, representantes da Caixa e 
dos empregados reúnem-se, mais 
uma vez, para debater o tema 
saúde do trabalhador. Faz parte 
da pauta do Grupo de Trabalho 
(GT) as Agências Digitais, entre 
outros assuntos.

Os empregados aguardam um 
posicionamento da Caixa em re-
lação à jornada de trabalho dos 
gerentes gerais e à adequação dos 
locais que fazem teleatendimento 
à Norma Regulamentadora (NR) 
17.

 
Jornada de trabalho dos ge-

rentes gerais – Na primeira ro-
dada de negociação permanente 
deste ano, os trabalhadores ques-
tionaram a Caixa sobre o trata-
mento formal da jornada de traba-
lho dos gerentes gerais, já que as 
agências digitais funcionam das 8 
às 22 horas. 

Nas agências com atendimen-
to presencial, como são isentos de 
registro de jornada no Sistema de 
Ponto Eletrônico (Sipon), a jorna-
da de trabalho confunde-se com o 

horário de funcionamento da uni-
dade, o que é inviável no caso das 
agências digitais, que funcionam 
14 horas por dia. “Se acontecer 
algum problema na unidade e ele 
não estiver presente, será cobrado 
por isso?”, questionou o diretor da 
APCEF/SP Leonardo Quadros.

 
Adequação à NR 17 - Outro 

ponto questionado pelos emprega-
dos é o cumprimento da Norma 
Regulamentadora 17, que esta-
belece condições de trabalho nos 
locais que fazem teleatendimen-
to, caso das agências digitais. A 
Caixa alegou não saber se todos 
os pontos previstos na norma são 
cumpridos nas agências digitais.

A norma trata especificamente 
da jornada de trabalho, equipa-
mentos utilizados (ergonomia), 
condições ambientais, pausas para 
descanso.

Acompanhe o resultado da 
reunião do GT Saúde do Traba-
lhador em nosso site e nas redes 
sociais.

Azul, sem filtro nem photoshop

Caixa deve trazer respostas aos 
empregados das agências digitais
Jornada de trabalho dos gerentes gerais e adequações à NR 17 estão entre os 
questionamentos que aguardam respostas da empresa



Imagens

Anúncios

Apartamentos
• Vd., Paraíso, capital, 4 quadras da Av. Paulista, 7 
quadras do Parque do Ibirapuera, 45 m²., reformado, 1 
dorm., wc, salão de festas, gerador, 1 vaga. Sueli, (11) 
99989-4513.
• Vd., Vila Mariana, capital, 85m², próx. metrô Imigran-
tes, cond. arborizado, 3 dorms., 2 wc., R$ 417 mil. Aceita 
proposta. Henrique, (11) 99592-8577.
• Vd., Sorocaba, paralela Av. Itavuvu, 2 dorms., wc; 
lavabo, desp., 1 vaga. Transfere financiamento e aceita 
carro como parte do pagamento. Cond. baixo. Cecilia, (15) 
99794- 2608 (Whatsapp). 
• Vd., São Vicente, em frente à praia, Boa Vista, 68 m2., 
próx. à comércios, 2 dorms., sala., coz., 2 wc., à.s., gara-
gem, cond. baixo. Doc. em ordem. Irene, (11) 3784-6744 
/ 99810-0597.
• Vd., São Judas, zona sul da capital, próx. ao metrô, 3 
dorms., sala 2 ambs., 2 vagas. Maria Emilia, (13) 99796-
8620. 
• Vd., Morro do Maluf, Guarujá, 50 m da praia de Pitan-
gueiras, 3 dorms., sala 2 ambs., amplo, arejado, 2 vagas. 
Maria Emilia, (13) 99796-8620.
• Vd., Praia Grande, Jardim Imperador, bem localizado, 
200 m da praia, 3 andares, 645 m², 2 dorms., 1 wc., coz. 
azulejada, sala, à.s., sacada, portaria, portão eletrônico, 
salão de festas, churrasq., 1 vaga. R$ 175 mil. Adriana, 
(11) 99914-9077.
• Vd., Jardim Imperador, Praia Grande, 200 m da praia, 80 
m², 2 dorms. (1 suíte), 1 wc., coz. azulejada, sala espa-
çosa, á.s., sacada, portaria, portão eletrônico, interfone, 
salão de festas, churrasq., 2 vagas. R$ 190 mil (cond. R$ 
338). Adriana, (11) 99914-9077.
• Vd., Água Branca, capital, Rua Carlos Vicari, próx. 
Shopping Bourbon, 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 
ambs., escritório, coz. planejada, á.s. c/ wc., infraestru-
tura de lazer, espaços gourmet, salão de festas, piscinas, 

Agenda

playground, quadras esportivas, fitness, brinquedoteca, 2 
vagas cobertas. Gisele, (11) 99973-9144 / Ricardo, (11) 
98690-7326.

Casas
• Vd., em Jarinu, 55 min. de São Paulo, 1.108 m², á.c. 
243 m²., 4 suítes, despensa, churrasq., gramada, 7 va-
gas. Está alugada. Doc. ok (Habite-se, planta, CRI). Acei-
ta propostas e financiamento. Sérgio, (11) 3023-1495 / 
99938-1423 (Vivo). 

Sobrado
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. 
(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., coz., quintal com 
churrasq., jardim de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita 
financiamento. R$ 580 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-
1421. Solicite fotos. 

Diversos
• Família vende tudo. Itens novos e usados, móveis, 
eletrodomésticos, lustres, cortinas, tapetes, quadros, en-
xoval, roupas, sapatos, malas, cristais e objetos de deco-
ração. Solicite fotos por WhatsApp. Gidia, (11) 99487-1882 
/ Ivone, (11) 99264-9256.

Automóveis
• Polo Sedan 2002/2003, 47.800 km, completo com ar 
condicionado, computador de bordo, excelente estado de 
conservação, IPVA 2019 pago. Menon, (11) 98387-4257.

Permutas
• Erika Cristina Vieira da Silva, TBN, agência Vila Virginia, 
em Itaquaquecetuba, deseja permuta para agência das 
regiões Aricanduva, São Mateus ou Itaquera. Contato: 
(11) 99413-5136.
• Sergio Rogerio Américo, agência Juscelino Kubitschek, 

Informes publicitários

Fevereiro

Curso de Cerveja Artesanal, no clube
Dia 23

deseja permuta ou triangulação como técnico bancário 
para SR Santana. Contato: (11) 96084-2424.
• Aldaiza Baciega, TBN, agência Carapicuíba, deseja per-
muta ou triangulação para agência de Quitauna ou SR 
Osasco. Contato: (11) 99762-0089.

Casa – Praia do Indaiá / Bertioga
Aluga, para temporada e fins de semana, litoral norte 
de SP, frente para praia, cond. com piscina, garagem, 
2 dorms., sala, 2 wc., cozinha, churrasq., ar condicio-
nado, ventilador de teto. Acomoda 7 pessoas. Anita, 
(11) 99451-2898.

Apartamento – Praia da Riviera
Alugo, para temporada e finais de semana, Jardim São 
Lourenço, com acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, 
varanda gourmet com churrasq., 2 dorms. c/ ar cond., 
2 wc.,  hidro, 3 piscinas, sauna, ofurô, brinquedoteca, 
salão de jogos, fitness, lan house,. Acomoda 8 pessoas. 
Paulo ou Maria, (11) 96713-5421. Acesse http://suare-
servakakaepaulo.blogspot.com.br.

Loft – Ilha Portchat
Alugo, para carnaval e/ou temporada, loft, Ilha Porchat, 
topo da Ilha, 19ª andar, vista cinematográfica. Solicite 
fotos e vídeos. Ricardo, (11) 96584-8212.

Sobrado – São Sebastião
Alugo, para fins de semana e/ou temporada, praia da 
Barra do Una, São Sebastião, 700 m da praia, 2 dorms. 
(1 suíte), ar condicionado, ventiladores do teto, 1 wc., 
1 lavabo, salão de jogos, sauna, piscina, wi-fi, equipa-
da. Acomoda até 6 pessoas e aceita pet de pequeno 
porte. Ainda temos pacote para Carnaval. Bruno, (11) 
98151-6800.

APCEF nos Passos da Cultura - 
Parque Ecológico Imigrantes

Dia 27

Março

APCEFolia nos espaços da APCEF/
SP. Consulte no site.

Dias 2, 3 e 4

Torneio de Tênis - Dupla mista, no 
clube, na capital

Dia 10

Interclubes de xadrez, no clube, na 
capital

Dias 9 e 10

Viagem para Passa Quatro, com show 
do Roberto Leal

Dias 25, 26, 27, 28 e 29

Para anunciar, envie e-mail para

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

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

Clube de Bauru: obras das piscinas estão a todo vapor


