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O jornal do empregado da Caixa

APCEF/SP convida você para seminário sobre previdência
Dia 11 de maio, sábado, das 9 

às 13 horas, tem seminário sobre 
Previdência no Novotel São Paulo 
Jaraguá, Rua Martins Fontes, 71, 
centro de São Paulo.

Entre os palestrantes estão o 
professor do Instituto de Eco-
nomia da Unicamp, pesquisador 
do Centro de Estudos Sindicais 
e do Trabalho e coordenador da 
rede Plataforma Política e Social,  
Eduardo Fagnani, e um economis-
ta do Dieese (nome a confirmar).

O representante do Dieese irá 
conversar com os participantes 
sobre os pontos mais críticos da 
reforma da Previdência, como a 
capitalização e a desconstitucio-
nalização, que tornam o cidadão o 
único responsável pelo pagamento 
dos benefícios.

Eduardo Fagnani apresentará 
alternativas para a proposta do 
governo. Ele faz parte de uma 
corrente de economistas e espe-
cialistas que rebatem o argumento 

Representantes da Caixa e dos 
empregados reuniram-se na última 
sexta-feira, 12 de abril, em mais 
uma reunião da mesa permanente 
de negociação. 

Fizeram parte da pauta de 
discussões: a saída do banco do 
Conselho Curador do FGTS e 
a redução da representação dos 
trabalhadores nesta mesma ins-
tância; o compromisso assumido 
pelo presidente do banco, Pedro 
Guimarães, em março, de retomar 
as contratações; Saúde Caixa; fe-
chamento de unidades; intervalo 
de 30 minutos; agências digitais;  
condições de trabalho dos tesou-
reiros e descomissionamento dos 
gerentes por conta da verticaliza-
ção. 

Em relação ao intervalo de 
30 minutos para quem cumpre 
jornada de seis horas, a Caixa 
anunciou que foi adiada do dia 
15 para 22 de abril a implanta-
ção do intervalo de 30 minutos. 
A Comissão Executiva dos Em-
pregados (CEE) apresentou a rei-
vindicação dos trabalhadores de 
que o cumprimento do intervalo 
seja opcional. Por enquanto, está 
mantido o intervalo intrajornada 
de 15 minutos. O tema voltará a 

ser debatido na próxima rodada 
de negociação, a fim de avaliar o 
impacto da aplicação do intervalo 
sob o ponto de vista dos trabalha-
dores e suas eventuais demandas. 

Ao tratar do tema Agências 
Digitais, os representantes dos 
empregados falaram sobre o res-
peito à jornada de trabalho dos 
gerentes gerais destas unidades, 
que podem chegar a trabalhar até 
12 horas. Foi cobrado o registro 
de ponto destes trabalhadores. 

"Por mais que a empresa argu-
mente, o descumprimen-
to da NR 17 é flagran-
te. Os empregados das 
agências digitais reali-
zam funções que se equi-
param ao teleatendimen-
to e não realizam pausas 
registradas", explicou 
o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec de 
Jesus Bezerra. "A Cai-
xa também precisa ser 
rígida na realização de 
exames periódicos de 
audiometria para quem 
realiza este trabalho. E 
não pode se omitir com 
relação à desregulamen-
tação da jornada dos ge-

de que a Previdência Social esteja 
quebrada e que o envelhecimento 
da população brasileira inviabili-
zará o pagamento de aposentado-
rias e pensões. Para eles, há al-
ternativas à reforma proposta pelo 
governo federal, entre elas, o fim 
da política de desonerações fiscais 
e a cobrança das dívidas previden-
ciárias de grandes empresas.

Inscreva-se pelo telefone (11) 
3017-8339 ou convites@apcefsp.
org.br. Aberto a todos.

rentes gerais. Como eles não re-
gistram a jornada, ficam sujeitos, 
diariamente, a uma extrapolação 
absurda por causa do horário de 
funcionamento estendido da uni-
dade", completou. Se, por exem-
plo, para definir os parâmetros 
de uma operação de crédito, que 
expõe o capital da Caixa ao ris-
co, a empresa aplica com rigidez 
diversos parâmetros, por que para 
um fato que pode trazer risco à 
saúde do trabalhador, a Caixa não 
adota o mesmo critério? 

Um dos representantes da Cai-
xa, durante a reunião, chegou a 
sugerir que o eventual responde 
pela unidade por todo o período 
em que o gerente geral está au-
sente. Se for isso, significa meta-
de de sua jornada. Ao ser expos-
to ao fato e questionado se este 
profissional seria remunerado, o 
representante da Caixa recuou. 
"Vamos continuar cobrando a re-
gulamentação da jornada destes 
empregados”, reforçou Kardec de 
Jesus Bezerra.



Dia 18 de abril, quinta-feira, 
serão abertas as reservas para 
hospedagem durante o terceiro 
período da alta temporada (ju-
lho) em Campos do Jordão.

As reservas para hospedagem 
até 14 de julho já estão abertas, 
é só ligar e fazer sua reserva. 
Confira o calendário:
• Terceiro período, hospedagem 

de 15 a 21 de julho - abertura 
dia 18 de abril, quinta-feira, às 
7 horas;

• Quarto período, de 22 a 31 de 
julho - abertura dia 25.

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

Campos: dia 18 abre 
reserva para mais um 
período de julho

Para presentear as mamães, 
a APCEF/SP preparou uma pro-
moção especial em Campos do 
Jordão e Avaré. No período de 
10 a 12 de maio, a mãe associa-
da ganha sua hospedagem. Fique 
atento: Campos do Jordão está 
com pouquíssimas vagas. 

Ligue e confira as condições 
para aproveitar a promoção.

Tem promoção para 
as mães em maio

Participe das seletivas para escolha 
da delegação dos Jogos Sudeste 2019
Disputas de modalidades individuais acontecem dias 27 e 28 de abril, no clube da capital 

Dia das Mães

Está chegando uma data mui-
to especial no calendário, o Dia 
das Mães, e a 
APCEF/SP quer 
comemorar com 
você!

Participe da 
campanha do 
Dia das Mães 
“Um amor que 
se multiplica! 
Quais são suas 
outras paixões?” 
e concorra a cin-
co vales-presente 
de R$ 500 cada.

Para participar, é simples: esco-
lha uma foto bem bonita da mãe 

Tem sorteio de vales-presente  
de R$ 500 no mês das mães

Aposentados

Farol Santander é 
destino do APCEF nos 
Passos da Cultura

A próxima edição do APCEF 
nos Passos da Cultura será uma 
visita ao Farol Santander, no cen-
tro da capital, em 30 de abril, ter-
ça-feira, a partir das 12h30. Após 
a visita, a APCEF/SP leva você 
para um café na Casa Mathilde.

Inscrições, (11) 3017-8339 ou 
convites@apcefsp.org.br.

Os Jogos do Sudeste deste ano 
acontecem de 20 a 23 de junho, 
no Rio de Janeiro. 

Para formar a delegação de 
São Paulo para a disputa regional, 
nos dias 27 e 28 de abril, serão 
realizadas seletivas das modalida-
des individuais e duplas (tênis de 
mesa e de quadra, xadrez e nata-
ção) no clube da capital.

Os integrantes das modalida-
des coletivas (basquete, futebol 
society, futsal e vôlei) são esco-
lhidos entre os participantes dos 
treinos que acontecem no clube.

Podem participar dos Jogos do 
Sudeste empregados da Caixa que 
se associarem às APCEFs até 30 
de abril.

Inscrições: (11) 5613-5601, 
96334-1276 (WhatsApp) ou es-
portes@apcefsp.org.br. Partida de tênis durante seletiva para Jogos Regional em 2017

participante com sua outra paixão 
(além de ser mãe) e envie por meio 

do formulário 
disponível em 
nosso site até 5 
de maio, domin-
go.

Podem ser 
enviadas fotos 
de mães asso-
ciadas, da ativa 
ou aposentadas, 
titulares ou de-
pendentes (mãe, 
esposa que seja 
mãe, sogra).

O sorteio acontece em 10 de 
maio, sexta-feira.

Ligue (11) 3017-8306 ou 
envie e-mail para faleconosco@
apcefsp.org.br e informe-se so-
bre o bônus promocional, pro-
grama da APCEF/SP que ofere-
ce desconto em hospedagens nas 
Colônias. Todo empregado da 
Caixa - associado à APCEF/SP 
há pelo menos 1 ano, sem inter-
rupções - tem direito ao bônus.

Bônus promocional 
dá desconto em 
hospedagem 

Esportes

Informações e inscrições: (11) 5613-5601, 96334-1276 (WhatsApp) ou esportes@apcefsp.org.br.

1º Open de Tênis 
acontece dia 4 de maio

Alterada a data do 1º Open de 
Tênis da APCEF/SP: será dia 4 de 
maio, sábado, às 9 horas, no clube 
da capital.

Podem participar associados e 
dependentes a partir de 16 anos, 
em disputas individuais. Os jogos 
serão disputados no formato me-
lhor de três sets. Inscrições até 30 
de abril.

Maio tem Torneio 
Relâmpago de Xadrez

Dia 11 de maio, sábado, a par-
tir das 9h30, no clube da capital, 
acontece o 2º Torneio Relâmpago 
de Xadrez. Participe!

Participe do Torneio de 
Futebol Society Livre

Estão abertas as inscrições 
para o Torneio de Futebol de So-
ciety Livre da APCEF/SP. As dis-
putas têm início dia 11 de maio, 
sábado, no clube da capital.

Inscreva sua equipe. Podem 
participar associados, dependen-
tes e empregados da Caixa não 
associados, tanto da ativa como 
aposentados.
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Colégio Itatiaia - Topá-
zio - Rua Topázio, 281, 

Vila Mariana, capital, (11) 2649-
0919 - www.colegioitatiaia.com.
br. Desconto: 10% em berçário, 
infantil e fundamental I. 

• Enmoda - Escola de Ne-
gócios de Moda - Avenida 

Sagitário, 138, Torre 2 City, sa-
las 905/906, Alphaville - www.
enmoda.com.br. Desconto: 10% 
em cursos on-line para área de 
moda.

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.

APCEF Cidadã

"Dança das cadeiras" ou 
descomissionamentos em massa?

Inscrições abertas para 
o Talentos 2019

Visita Japan House  
São Paulo

Criado pelo governo japonês, o 
projeto Japan House é um ponto 
de difusão da cultura japonesa, 
com lojas, gastronomia e exposi-
ções. São Paulo foi uma das três 
localidades escolhidas, juntamen-
te com Londres, na Inglaterra, e 
Los Angeles, nos Estados Uni-
dos, para receber a Japan House.
Localização: Avenida Paulista, 
52, capital.
Funcionamento: de terça-feira a 
sábado, das 10 às 20 horas; do-
mingos e feriados, das 10 às 18 
horas; segunda-feira não abre.
Acesse e aproveite: www.japan- 
house.jp/saopaulo.

Exercite sua solidariedade  
e doe para o Lar das Crianças

Quem conheceu o Lar Das 
Crianças Nossa Senhora das Gra-
ças em Petrópolis antes da atua-
ção do Movimento Solidário sabe: 
com as doações dos empregados 
da Caixa, as crianças de Petró-
polis encaminhadas pela Vara da 
Infância e pelo Conselho Tutelar 
ao Lar passaram a contar com um 
espaço muito mais adequado ao 
acolhimento feito pelos tutores e 
cuidadores. 

Foram reformadas as estrutu-
ras do refeitório, do espaço do 
parque, da quadra, da 
sala de entretenimen-
to. Agora, os empre-
gados são chamados 
a colaborar com 
mais uma campanha 
para que o Lar con-
tinue a ter as condi-
ções necessárias para 
manter esse ambiente 
acolhedor e familiar 
funcionando.

Inscrições abertas para a nova 
edição do Talentos Fenae/APCEF. 
O concurso cultural que valoriza 
as expressões artísticas dos em-
pregados da Caixa é dividido em 
categorias: Imagem (Foto e Filme), 
Artes Visuais (Desenho/Pintura e 
Desenho infantil), Literatura (Con-
tos/Crônicas e Poesia) e Música 
(Composição e Interpretação).

As obras inscritas passarão 
pela avaliação da curadoria e, se 
aprovadas, participam do concur-
so. Nas etapas estadual e nacional, 
haverá votação popular e avalia-
ção do júri técnico.

Acesse www.fenae.org.br/ta-
lentos.

Nossa meta é arrecadar R$ 55 
mil na Campanha de Páscoa, que 
ficará no ar até 8 de maio. Para 
colaborar, o empregado pode doar 
pontos do Mundo Caixa e respon-
der a um quiz no site.

Além de ajudar o Lar a manter 
suas atividades, o participante ain-
da ganha cupons para concorrer a 
uma Smart TV, de acordo com o 
valor de pontos doados.

Sua solidariedade pode mudar 
vidas, acesse www.fenae.org.br/
movimentosolidario e participe!

Chegada de novos superintendentes está causando apreensão

Fenae

NOVO

NOVO

“A gente já completou a troca 
do ‘senior management’, os 12 vi-
ce-presidentes foram avaliados e 
foram trocados, 95% dos diretores 
também e ontem... hoje de manhã, 
eu estava em Foz do Iguaçu para 
posse dos 84 superintendentes re-
gionais e esse processo vai con-
tinuar para os superintendentes 
nacionais, gerentes nacionais, ge-
rentes regionais. Só gerentes ge-
rais de agências são 4.200. Então 
tem mais 5 mil pessoas dentro da 
Caixa que serão reavaliadas pelas 
próprias pessoas, algo muito im-
portante, é que são só dois graus 
acima, então na verdade, os su-
perintendentes regionais que irão 
liderar esse processo”.

 A frase do presidente da Cai-
xa, Pedro Guimarães, em palestra 
na Fundação Getúlio Vargas, no 
Rio de Janeiro, em 15 de março, 
reforça matéria publicada dois 
dias antes pelo Valor Econômico, 
que atribui ao presidente a afirma-
ção de que "a adoção de critérios 
técnicos para os cargos da Caixa 
Econômica Federal vai chegar até 
o nível de gerente das agências". 

Se os critérios não eram téc-
nicos, como participação em Pro-
cessos Seletivos Internos (PSIs) 
ou nomeações a partir de bancos 
de sucessores, pode-se inferir que 
se tratariam, então, de nomeações 
políticas. 

Para apurar a fala, a APCEF/
SP questionou diversos emprega-
dos que possuem função gratifica-
da, em agências e departamentos. 
Nenhum dos trabalhadores ouvi-
dos foi indicado por deputados, 
prefeitos ou vereadores. 

 Após as declarações do pre-
sidente, a chegada dos novos su-
perintendentes causou muita apre-
ensão aos empregados da rede. 
Nas reuniões para se apresentar 
às equipes, empregados presentes 
relataram à APCEF/SP que um 
dos superintendentes afirmou que 
todos os gerentes seriam trocados 
a partir de critérios definidos por 
ele, como, por exemplo, a presen-
ça no chamado “time de vendas” 
e teria deixado claro que, no pro-
cesso, muitos empregados seriam 
simplesmente descomissionados. 

O uso de adesivos na agência 

também seria um quesito apurado 
pelo superintendente.

  
Uns e outros - Enquanto isso, 

o critério adotado para realizar o 
provimento de cargo de vice-pre-
sidente, de acordo com a mesma 
reportagem do Valor Econômico 
seria o seguinte: “Egresso do ban-
co de investimentos Brasil Plural, 
Guimarães assumiu o comando 
da Caixa no início do ano e vem 
promovendo trocas nos cargos 
mais estratégicos. Para as vice-
-presidências, estendeu um pro-
cesso conduzido pela consultoria 
Russell Reynolds que havia sido 
aberto na gestão anterior. Com 
isso, emplacou nomes de sua 
confiança, como o de André La-
loni, ex-UBS, na vice-presidência 
Financeira".

 
Denuncie - Em caso de pro-

blemas com os novos superinten-
dentes ou descomissionamentos 
arbitrários, entre em contato com 
a APCEF/SP pelo e-mail sindi-
cal@apcefsp.org.br ou pelo tele-
fone (11) 3017-8315.



Anúncios
Apartamentos
• Vd., próx. ao metrô Brigadeiro e Parque do Ibirapue-
ra, capital, c/ 1 dorm., reformado por arquiteto, todo 
com armários. Sueli, (11) 99989-4513.
•Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari (próximo 
ao Bourbon Shopping), 3 dorms. (1 suíte), varanda, 
living 2 ambientes, escritório, cozinha planejada, área 
de serv. c/ wc, 2 vagas cobertas, cond. c/ lazer. Gisele, 
(11) 99973-9144 ou Ricardo, (11) 98690-7326.
•Vd., apto sem condomínio em Santo André, Vila 
Helena, 2 dorms., 1 vaga, cozinha planejada, piso 
laminado. Ezequiel, (11) 972772424.
• Vd., Araras, centro, próx. ao Lago, 85 m2, 2 dorms., 2 
wc, 1 vaga coberta. Maria de Lourdes, (11) 3542-7861.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dor-
ms. (1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ 
churrasq., jardim de inverno, 2 vagas cobertas. Acei-

Agenda
ta financiamento. R$ 580 mil. Roberto / Mirian, (11) 
99941-1421 (solicite fotos). 
•Vd., Cotia, Cond. Bela Vista, 10 min. do centro, 2 
dorms, coz. c/ armário planejado, piso porcelanato. R$ 
165 mil. Vanessa, (11) 96305-4412.

Terrenos
• Em Jandira, Residencial Nova Paulista, condomínio 
fechado (taxa de R$ 365,07), 300 m², asfaltado, vigi-
lância 24 horas, escritura ok. Entrada R$60 mil + 24 
x R$3 mil ou R$ 115 mil à vista. Estudo proposta ou 
permuta. Wilson, (11) 963-277-357 (Claro/WhatsApp). 

Veículos 
• Vd. Ford Fiesta 1.6 Titanium Flex, 2015, 25 mil km, 
R$ 42 mil. Rodrigo, (11) 99947-4409 (WhatsApp). 
• Polo Sedan, 2003, azul, ar cond. digital, computador 
de bordo, 48 mil km, air bags, trava elétrica, alarme, 
rodas liga leve. Janaína, (11) 98387-4257.

Informes publicitários

Para anunciar, envie e-mail para

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

Abril• Vendo Celta 1.0 Spirit, 2006/2007, prata, 4 portas 
flex 133 mil km. Wlamir, (11) 99297-0365 / 2539-1891.

Casa na Praia do Indaiá / Bertioga 
Aluga p/ temporada e fins de semana, litoral norte, 
frente para praia, cond. c/ piscina, garagem, 2 dor-
ms., 2 wc, churrasq., ar condicionado, ventilador de 
teto. Acomoda 7 pessoas. Anita, (11) 99451-2898.

Mobiliário - Marcenaria Ishida
Realizamos todos os tipos de mobiliários, guarda-roupas, 
home theaters, closets, cozinhas. Contamos c/ serviço de 
arquitetura de interiores e iluminação para projetos. 
Wenceslau, (11) 99912-8929 (WhatsApp) / www.marce-
nariaishida.com.br / arquitetoishida@gmail.com.

APCEF nos Passos da Cultura, no 
Farol Santander

Dia 30

1º Open de Tênis, no clube da capital
Dia 4

Maio

Imagens

Atividades esportivas no clube da capital

APCEF em Movimento no Sesi Santos
Dia 4

Obras na Subsede de Bauru

Seletivas para Jogos do Sudeste
Dias 27 e 28

Amistoso de xadrez Amistoso de xadrez

Amistoso de xadrez

Torneio de Tênis de Casais

Início do Torneio de Futebol Society 
Livre, no clube da capital

Dia 11


