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O jornal do empregado da Caixa
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A transferência de empregados
anunciada pela diretoria da Caixa
entre o fim de maio e o início de
junho é parte de um grande processo de mudanças em curso nos
departamentos da empresa.
Outras ações já foram anunciadas como o “compartilhamento” das estações de trabalho e os
chamados “novos modelos de trabalho”, que preveem a prestação
de serviços em outras unidades.
Uma medida não funciona sem
a outra.
Problemas criados - De um
lado, com o enxugamento das
áreas-meio em razão da transferência de parte importante de seus
empregados para as agências, as
demandas sob a responsabilidade
destes precisariam ser redistribuídas entre os empregados que permanecem na unidade.
Ao mesmo tempo, a diretoria
divulgou que a quantidade de estações de trabalho será reduzida,
na razão de uma para cada três
empregados, nas unidades em que
forem implementados dois turnos
de trabalho.
Soluções apresentadas - Para
balancear esta equação, a diretoria instituiu o que chama de “novos modelos de trabalho”, com a
publicação de normativo voltado
inicialmente aos empregados de
áreas-meio.
Por meio desta resolução, os
empregados podem realizar em
unidades da Caixa diferentes de
sua lotação administrativa, por
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meio de “agendamento” de estação de trabalho ou, ainda, realizar o trabalho fora de ambiente
Caixa.
Em ambos os casos, “firmam-se acordos”, com a chefia, de
“entregas” de demandas e serviços. É de se imaginar que as tarefas dos empregados que foram
transferidos sejam distribuídas
neste processo de “acordos”.
Todos os eventuais custos adicionais decorrentes da prestação
de serviços nestas modalidades,
como, por exemplo, despesas de
deslocamento, correrão por conta
do empregado.
Trabalho remoto - A “adesão” ao trabalho remoto, vista
pela Caixa como um prêmio aos
empregados que obtiveram determinada classificação no programa de Gestão de Desempenho de
Pessoas (GDP), tira o trabalhador
da estrutura física da empresa e
transfere ao empregado a responsabilidade pelas condições de trabalho.
A caracterização de acidente
de trabalho fica prejudicada e a
responsabilidade pela prevenção
de doenças ocupacionais, que
deve ser da empresa, é transferida
ao trabalhador.
Os custos de estrutura também
são repassados ao trabalhador,
sem previsão de qualquer reembolso. A jornada de trabalho deixa de existir, já que o empregado
passa a ser obrigado à “entrega”
da produção “acordada” com a
chefia.
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Fenae e Contraf-CUT conseguem, na
Justiça, adiar processo de reestruturação
A Fenae e a Contraf-CUT
conseguiram, na Justiça, em 6 de
junho, liminar que adiou o processo de transferência involuntária dos empregados lotados na
Matriz e filiais para as agências.
O prazo para que os empregados possam se manifestar sobre a
escolha do local de interesse de
alocação no processo de transferência forçada dos bancários
lotados na Matriz do banco e filiais para as agências espalhadas
pelo país termina, agora, dia 21
de junho.
Reestruturação - A Caixa divulgou, em 30 de maio, uma ação
que visa, segundo o Comitê de
Realocação Nacional, equalizar
a força de trabalho do banco. O
objetivo é transferir empregados
da Matriz e das filiais para a rede
de agências.
O cronograma apertado e a
falta de informações causaram
apreensão e revolta nos trabalhadores.
O comunicado solicitava que
fossem selecionados os empregados a serem realocados e fosse

repassada relação à Depes até o
dia 31 de maio, às 12 horas. Só
na segunda-feira, dia 3, foi feito
um vídeo streaming com equipes
para falar sobre a reorganização.
Três dias depois, em 6 de junho, terminaria o prazo para os
selecionados indicarem a agência
de interesse. Quem não se manifestasse no Portal, a Depes definiria o ponto de venda recebedor.
Manifestações ocorreram em
todo o País contra a medida da
Caixa.
A Comissão Executiva dos
Empregados (CEE/Caixa) e a
Contraf-CUT cobraram a imediata suspensão da reestruturação.
Em ofício enviado ao presidente
do banco em 4 de junho, as entidades apontaram, entre outros
pontos, ausência de negociação
com os representantes dos empregados, o que descumpre a
cláusula 48, parágrafo terceiro,
do Acordo Coletivo de Trabalho
da categoria.
Também foi distribuída uma
Carta Aberta ao presidente da
Caixa em protesto contra o processo.

Em caso de dúvida ou denúncia sobre o processo de
reestruturação em curso na Caixa,
entre em contato conosco pelo telefone (11) 3017-8315
ou envie e-mail para sindical@apcefsp.org.br.

Unidades

Estão abertas as
reservas para agosto

Associados visitam Festa Literária
Internacional de Paraty em julho
Excursão inclui hospedagem na Colônia de Ubatuba, passeio de escuna e Festa Julina

As reservas para hospedagem
durante todo o mês de agosto
nas Colônias de Avaré, Campos
do Jordão e Ubatuba estão abertas desde 11 de junho. Suarão
estará fechada no período.
É só escolher o espaço de
sua preferência, verificar a disponibilidade de vagas e garantir
o descanso merecido.

Julho tem diversão
para a garotada na
Colônia de Avaré

Todos os anos, em julho, o
destino é certo para os associados da APCEF/SP. É época de
participar da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), no Rio
de Janeiro, com hospedagem na
Colônia de Ubatuba.
Considerada uma das mais importantes festas literárias da América do Sul, a Flip prepara-se para,
este ano, homenagear Euclides
da Cunha, autor de “Os Sertões”,
clássico da literatura nacional.
A trip já tem data marcada:
de 12 a 14 de julho, sexta-feira a
domingo, com saída do Terminal
Rodoviário Barra Funda na sexta-feira, às 19 horas.
Na programação haverá city

tour pela belíssima cidade de Paraty (distante cerca de 70 km da
Colônia da APCEF/SP), visita à

Festa Literária, passeio de escuna
e Festa Julina da Colônia da APCEF de Ubatuba.

Participantes da excursão para Ubatuba em 2018

Departamento de Eventos: (11) 3017-8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Excursão

De 9 a 13 de julho acontece
o Acantonamento de Férias da
APCEF/SP, na Colônia de Avaré, para dependentes e convidados de 7 a 13 anos.
Informações, (11) 30178331, 3017-8355, convites@
apcefsp.org.br ou www.apcefsp.
org.br/acantonamento2019.

Confira vagas
disponíveis para junho
e julho em Campos
Campos do Jordão está com
apartamentos disponíveis para
hospedagem em junho e julho,
alta temporada, apenas de segunda a sexta-feira e durante
o feriado da Revolução Constitucionalista, de 5 a 9 de julho.
Ligue e faça sua reserva!
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
faleconosco@apcefsp.org.br

Bora curtir moda de viola e comida
caipira na Colônia de Avaré?

Junho tem visita à
Reserva Ecológica

Um fim de semana em meio à
natureza, com a bela paisagem da
Colônia de Avaré como pano de
fundo. Para completar o cenário
bucólico, clássicos da moda de
viola e boa comida caipira vão fazer os associados voltar no tempo.
Considerada um instrumento
de um homem só, mas que divide-se entre as duas vozes das duplas
de sertanejo caipira, a viola não só
embala como encanta os amantes
da música raiz.
E é esse o objetivo da excursão "Canções e Recordações ao
Som da Viola", marcada para os
dias 26, 27 e 28 de julho. Embarque no dia 26, às 19 horas, no
Terminal Rodoviário Barra Funda.

O próximo APCEF nos Passos
da Cultura será uma passeio pela
Estação Ecológica Jureia-Itatins
em Peruíbe, no litoral paulista.
A excursão sairá da Colônia
de Suarão no sábado, 29 de junho. Programação inclui visitas à
aldeia indígena Tabaçu Reko Ypy,
às Ruínas de Abarebebê e, também, à Praia do Costão.

Departamento de Eventos: (11) 3017-8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Cultural

Julho tem nova edição
do Palco APCEF
Fique ligado: dia 3 de julho
tem nova edição do Palco APCEF
no Café dos Bancários, às 19 horas, centro da capital.
A ideia é criar momentos de
integração para quem canta ou
toca algum instrumento. Que tal
subir ao palco e mostrar seu talento? Ensaios na sede da APCEF/
SP nos dias 15, 19 e 26 de junho.
Inscrições, (11) 3017-8339 ou
convites@apcefsp.org.br.

Aposentados

Esportes

Festa de Suarão inclui
visita ao Museu do Café

Inscreva-se para Corrida
Fenae em Suarão

Além da programação temática da Festa Junina em Suarão,
os associados farão um city tour
por Santos, com visita ao Museu
do Café. Inscreva-se: convites@
apcefsp.org.br ou (11) 3017-8339.

No domingo, 30 de junho,
acontece a terceira e última etapa
da Corrida Fenae do Pessoal da
Caixa em São Paulo, desta vez
nas areias da praia de Suarão.
O transporte sairá do clube da
APCEF/SP às 6 horas, com parada no metrô Conceição às 6h30.
Retorno previsto para 16 horas.
Inscrições: (11) 5613-5600,
96334-1276 (WhatsApp) ou esportes@apcefsp.org.br.

STF decide que subsidiárias podem
ser vendidas sem aval do Congresso

APCEF Indica

Decisão é considerada um retrocesso e expõe o patrimônio público
dade de autorização do
Legislativo e processo
licitatório.

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na
quinta-feira (6), que o governo
pode vender empresas subsidiárias de estatais sem necessidade
de aval do Poder Legislativo. A
Corte definiu também que não é
preciso licitação para realizar a
operação.
Para alienação do controle
acionário de empresas matrizes
ou sociedades de economia mista, a Corte determinou a necessi-

Entenda - O julgamento teve origem na
Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI)
5624 ajuizada pela Fenae
e pela Contraf/CUT para
questionar a Lei das Estatais (Lei 13.303/2016).
Por conta de uma
decisão provisória do
ministro Ricardo Lewandowski
sobre esta ação, no ano passado,
o governo federal estava proibido
de vender qualquer estatal sem
aprovação do Congresso.
A sessão teve início no dia 30
de maio, com apresentação do relatório e as sustentações orais. Foi
retomada no dia 5 e suspensa após
quatro votos.
Ao final do julgamento, no dia
6, a maioria dos ministros foi a

favor do que o governo pretendia:
a flexibilização de regras para a
comercialização de estatais. Para
a corrente majoritária, a flexibilização não fere a Constituição
e pode favorecer o crescimento
econômico.
Ao tomar a decisão, o plenário
do STF derrubou, em parte, a decisão liminar do ministro Ricardo
Lewandowski.
E a Caixa? - Como o resultado foi alcançando a partir do voto
médio - entendimento que representa um meio termo entre os
votos apresentados no julgamento - há dúvidas sobre os efeitos,
inclusive para a Caixa.
As entidades que defendem
a Caixa, entre elas a APCEF/SP,
aguardam a publicação do acórdão para solicitar avaliação jurídica da situação do banco e verificar
a melhor estratégia para preservar
o patrimônio do povo brasileiro.

Fenae

Movimento Solidário inaugura
projetos de geração de alimentos e
renda em cinco comunidades
“Primeiramente quero agradecer a Deus e depois a vocês que
estão trazendo esse tanque para a
gente alimentar nossas famílias”.
Com esta frase, Maria Madalena
Pereira Costa traduziu a importância da implantação do projeto de
piscicultura na comunidade Cupira, localizada em Belágua (MA).
O tanque, com capacidade para
2 mil peixes, é um dos projetos
inaugurados no sábado (8) pelo
Movimento Solidário, programa
de Responsabilidade Social da Fenae e das APCEFs, que tem apoio
da Wiz e de outros parceiros,
como o Governo do Maranhão e
a prefeitura.

Cupira é uma das 21 comunidades que o Movimento Solidário
adotou no município maranhense
para desenvolver ações de sustentabilidade e melhoria das condições de vida, com geração de
alimento e renda. Ao todo estão
sendo atendidas cerca de 1.500
pessoas.
Projeto de cidadania - O
Movimento Solidário atua em
Belágua desde 2015. Nestes quatro anos, tem conseguido mudar a
vida de famílias carentes do município com ações como a construção de tanques de peixe, criação
de galinhas e codornas e hortas
comunitárias.
As
comunidades
também recebem capacitação técnica para
que possam ter autonomia para manutenção
dos projetos.
Para conhecer e
participar deste projeto,
acesse www.fenae.org.
br/movimentosolidario.

Está aberta a votação
popular do Talentos
2019. Participe!

Escola Guilda
A Guilda foi fundada por pessoas
que acreditam na soma de ideias
e no valor de cada indivíduo.
Seja nos cursos ou workshops,
mais do que se sentir em casa,
queremos que você faça parte.
Onde fica: Rua Benedito dos
Santos, 60, Parque São Jorge,
capital.
O que tem lá: cursos de artes,
games e mídia digital.
Descontos: associados e dependentes têm 10% de desconto
em qualquer curso, dia e horário; 20% em cursos das 14 às
16 horas ou das 16 às 18 horas;
e 25% em turmas com até cinco
alunos associados ou dependentes da APCEF/SP.
Saiba mais: ligue (11) 22251256 ou acesse www.escolaguilda.com.br.
Convênios

Confira empresas que
oferecem desconto
• Movida Aluguel de Carros - Consulte unidades no
www.movida.com.br. Desconto:
8% na tarifa vigente. Solicite
cupom de desconto na APCEF.

NOVO

• Netshoes - Loja de artigos esportivos on-line Desconto em produtos vendidos
pelo www.netshoes.com.br/beneclube. Desconto: 10%. Solicite cupom de desconto na APCEF.

NOVO

Está aberta a votação popular
estadual do Talentos Fenae/APCEF 2019. Até 21 de julho, você
pode atribuir notas de 5 a 10 nas
obras que estão no hotsite do concurso. Basta realizar login usando
o cadastro do Mundo Caixa ou do
Facebook. Cada usuário pode votar apenas uma vez por obra.
Acesse o www.fenae.org.br/
talentos, conheças as obras e vote!
O voto popular tem pesos diferentes: associado às APCEFs,
peso 5; trabalhador do banco não
associado, peso 2 e não empregado da Caixa, peso 1.
A nota do júri popular será
calculada da seguinte forma: a
soma das notas e seus pesos dividida pelo número de votantes.

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

Receba notícias e o
jornal pelo WhatsApp
Quer receber o jornal e informações 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.
EXPEDIENTE
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Imagens

Corrida Fenae do Pessoal da Caixa no clube, em 9 de junho

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

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Vila Mariana, na capital, cond. arborizado, próx.
metrô Imigrantes, 85 m2, 2 por andar, 3 dorms., 2 wc.
R$ 397 mil. Henrique, (11) 99592-8577 (solicite fotos).
• Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari (próx. ao
Shopping), 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 amb.,
escritório, coz. plan., á. s. c/ wc, 2 vagas, cond. c/ lazer.
Gisele, (11) 99973-9144 ou Ricardo, (11) 98690-7326.
• Vd., Araras, centro, próx. ao Lago, 85 m2, 2 dorms.,
2 wc, 1 vaga coberta. Maria de Lourdes, (19) 998747861.
Sobrado
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/
churrasq., jardim de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita

Informes publicitários

financ. R$ 580 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421
(solicite fotos).
Veículos
• VW Polo Sedan 2003, 48.700 mil km, top de linha,
única dona, ar condic. digital, computador de bordo,
travas e vidros elétricos, alarme, rodas de liga leve,
manual e chave reserva,. R$ 17.900. Janaina, (11)
98387-4257
• Toyota Corolla GLI 1.8, 2011, 80 mil km, flex, mecânico, preto, completo, ar condic., vidros, direção elétrica, placa final 1 de Barueri. R$ 39 mil. José Wilson,
(11) 96327-7357.
Permuta
• Dalton Sergio Moreno, TBN na agência Mooca Plaza

Shopping, SR Ipiranga, deseja permuta para SRs Paulista ou Santana. Contato: (11) 97989-1027.
Apartamento na Praia da Riviera
Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Lourenço, acesso fácil às praias da Riviera e Itaguaré,
varanda c/ churrasq., 2 dorms c/ ar cond., 2 wc, hidro,
3 pisc., sauna, ofurô, brinquedoteca, salão de jogos,
fitness, lan house. Acomoda até 8 pessoas. Paulo
Santana / Maria do Carmo, (11) 96713-5421. Visite:
Http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.
Para anunciar, envie e-mail para

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

Agenda
Junho
Dia 13
APCEF nos Passos da Cultura - Templo
Luz do Oriente e Sítio Nakahara
Dia 28
Festa Junina dos Aposentados na
Colônia de Suarão
Dia 29
Excursão para Estação Ecológica
Jureia-Itatins
Dia 30
Corrida Fenae do Pessoal da Caixa
em Suarão

