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O jornal do empregado da Caixa

Liminar que garante incorporação 
de função continua vigente

No último dia 18, a Justi-
ça manteve liminar concedida à 
Contraf-CUT que suspende a re-
vogação do RH 151 e garante a 
incorporação das gratificações aos 
bancários da Caixa que exercem 
função por mais de 10 anos quan-
do houver dispensa da função sem 
justo motivo.

A liminar tem abrangência na-
cional e independe da função ocu-
pada pelo empregado da Caixa.

A decisão de suspender o 
normativo que garantia a incor-
poração foi tomado pela direção 

do banco público no dia 9 de no-
vembro de 2017. Na Ação Civil 
Pública impetrada pela Contraf-
-CUT, a entidade reivindica que 
o normativo interno seja mantido.

O RH 151 prevê a incorpora-
ção da gratificação quando há:

a) a dispensa da função gratifi-
cada/cargo comissionado efetivo/
função comissionada, por interes-
se da administração (sem justo 
motivo);

b) o exercício da respectiva 
função por período maior ou igual 
a 10 anos.

Representantes dos empregados 
buscam suspensão da reestruturação

Representantes dos emprega-
dos reuniram-se com a direção da 
Caixa, em 28 de junho, para co-
brar a suspensão da reestruturação 
promovida pelo banco que afeta 
mais de mil bancários de áreas-
-meio em todo o país.  

A medida foi tomada unila-
teralmente, sem negociação com 
o movimento sindical, o que fere 
cláusula do Acordo Coletivo de 
Trabalho. 

A Caixa alega que não está 
descumprindo o Acordo Coleti-
vo porque não considera que as 
medidas tomadas sejam uma re-
estruturação. 

Os representantes dos empre-
gados propuseram que, antes de 
promover um processo arbitrário 
de reestruturação, a Caixa abra 
a possibilidade de os trabalhado-

res, de forma voluntária, pedirem 
transferência para as agências. A 
Caixa respondeu que tomará essa 
medida em uma eventual nova re-
estruturação. 

Na reunião, em Brasília, tam-
bém foram denunciados desco-
missionamentos resultantes da 
reestruturação. A Caixa não se 
dispôs a resolver de forma geral 
os problemas e nem a suspender 
as medidas tomadas. Disse que 
analisará de forma pontual os 
descomissionamentos.

Denúncia ao Ministério Pú-
blico - Na quarta-feira (10), a pe-
dido das entidades representativas 
dos bancários, será realizada me-
diação com o Ministério Público 
do Trabalho para buscar a suspen-
são da reestruturação.

A importância das empresas 
estatais foi tema de audiência pú-
blica em São Caetano do Sul, dia 
26 de junho. Estiveram presentes, 
na Câmara Municipal, diretores 
da APCEF/SP e representantes da 
Fenae, Fetec-CUT/SP, CEE/Cai-
xa, Sindicato dos Bancários do 
ABC e de São Paulo, Sindipetro 
e as conselheiras de Administra-
ção eleitas pelos funcionários na 
Caixa e no Banco do Brasil.

A Caixa e o Banco do Brasil 
vivem, hoje, sob um projeto que 
prevê a venda de partes de seu 
negócio - como a área de gestão 
de ativos, cartões e, no caso, da 
Caixa, das loterias e da segurida-
de -, além de outros ativos rentá-
veis, o que pode comprometer a 
sustentabilidade financeira destas 
instituições e afetar a capacidade 

de atuação na execução de políti-
cas públicas.

Foi destacado que, mesmo em 
uma cidade como São Caetano do 
Sul - que tem o melhor Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) 
do país, segundo a ONU -, é 
fundamental o papel das empre-
sas públicas para o crescimento e 
desenvolvimento. 

De acordo com o IBGE, entre 
2006 e 2016, São Caetano teve 
aumento de 10.103 para 10.404 
empresas (2,98%); de 94.649 para 
104.706 (10,63%) na quantidade 
de trabalhadores assalariados; 
e de R$ 1,9 bilhão para R$ 4,4 
bilhões (124%) na massa salarial 
ante uma inflação (INPC) de 86%. 

O crédito concedido pelos 
bancos públicos impulsionou o 
desenvolvimento da cidade. Em 

2006, os bancos públicos eram 
responsáveis por R$ 226 milhões 
dos R$ 922 milhões do crédito 
concedido, número que, em 2016, 
passou para R$ 1,8 bilhão de um 
total de R$ 2,4 bilhões.

A Caixa Econômica Federal é 
responsável por 88,13% do crédi-
to imobiliário na cidade. 

Em 2018, a cidade recebeu por 
meio do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 

mais de R$ 81 milhões para in-
vestimento na educação básica, da 
creche ao ensino médio, por meio 
do Banco do Brasil.

A Petrobras também tem um 
papel fundamental no desenvol-
vimento e na arrecadação de São 
Caetano do Sul.

A audiência foi realizada por 
solicitação do Sindicato dos Ban-
cários do ABC. Outras duas estão 
marcadas: para 17 de julho em 
São Bernardo do Campo e no dia 
24, em Mauá.



Unidades

Pai não paga em 
Campos do Jordão

Entre 9 e 11 de agosto, sexta-
-feira a domingo, pai associado 
titular não paga hospedagem na 
Colônia de Campos do Jordão.

Pai dependente ou convida-
do, acompanhado do filho e um 
pagante, tem 50% de desconto.

Não esqueça que as diárias 
de Campos do Jordão incluem 
três deliciosas refeições, roupas 
de cama e banho.

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) 3017-8300

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

faleconosco@apcefsp.org.br

Campanha do mês dos pais oferece 
vales-presentes para Momento Meme
Serão sorteados cinco associados, que ganharão vales-presentes de R$ 500 cada

Excursão

Que tal curtir um fim de sema-
na com a natureza exuberante da 
Colônia de Avaré como cenário de 
uma experiência cultural?

No sábado, dia 27 de julho, à 
tardinha, a Colônia de Avaré será 
palco de uma cantoria, com clás-
sicos da tradicional música caipi-
ra como “Menino da Porteira” e 
“Beijinho Doce”.

E tem mais! Tudo isso harmo-
nizado com uma deliciosa culiná-
ria desenvolvida especialmente 
para este evento. Venha sentir o 

Moda de viola e comida caipira fazem parte de 
evento na Colônia de Avaré. Garanta sua vaga! 

Você tem o registro de um mo-
mento engraçado com o seu pai, 
filho ou filha? Se a resposta é sim, 
então participe da campanha pro-
movida pela APCEF para celebrar 
o mês dos pais: Momento Meme.

Aquela foto ou vídeo supe-
rengraçado ou o relato de uma 
história surpreendente que você 
compartilhou com seu pai ou filho 
podem virar um Momento Meme 
e concorrer a vales-presentes de 
R$ 500. Cinco associados serão 
sorteados.

O associado e o dependente da 
APCEF/SP que são pais ou que-
rem homenagear seu pai devem 
preencher o formulário disponível 
no site da APCEF/SP e enviar a 
foto ou sua história. O vídeo de-
verá ser enviado para o WhatsApp 
(11) 97612-6392 até 5 de agosto.

Compartilhe aquele Momento 
Meme todo especial, cheio de ale-
gria, diversão e muito amor.

sabor da comida tipicamente cai-
pira. Temos a certeza de que esta 
experiência em Avaré ficará guar-
dada em sua memória e te levará a 
rememorar as coisas boas da vida.

Você pode ir com seu próprio 
meio de locomoção ou com o ôni-
bus disponibilizado pela APCEF/
SP, que sairá da Terminal Rodo-
viário Barra Funda na sexta-feira 
dia 26, às 19 horas.

Pagamento pode ser feito com 
pontos do Mundo Caixa ou bônus 
promocional. Informe-se!

Informações no Departamento de Eventos: (11) 3017-8339 ou convites@apcefsp.org.br

Associados da região 
podem passar o dia e 
curtir o evento

Quem mora na região de Ava-
ré está convidado para aproveitar 
um dia na Colônia sem precisar 
hospedar-se e, ainda, participar do 
evento “Canções e Recordações 
ao Som da Viola”.

O ambiente será animado com 
modas de viola, contos e causos 
caipiras, sem esquecer das deli-
ciosas comidinhas típicas.

A vista para a natureza exube-
rante, o cheiro do mato e o céu 
deslumbrante do interior vão dei-
xar o evento ainda melhor.

Só não esqueça de fazer sua 
reserva, as vagas são limitadas.

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 

Tem programação para o fe-
riado da Revolução Constitucio-
nalista, dia 9 de julho? Se ainda 
não, ligue e garanta sua vaga nas 
Colônias da APCEF. Suarão e 
Ubatuba ainda têm vagas. Você 
pode hospedar-se durante o fe-
riado prolongado (de 5 a 9 de 
julho), no fim de semana ou pas-
sar um dia divertido nos espaços 
da APCEF/SP.

Suarão e Ubatuba 
ainda têm vagas para 
feriado de julho
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Cultura Inglesa - Consulte 
unidades em www.culturaingle-
sasp.com.br. Desconto: 10% so-
mente para associados. Solicite 
cupom na APCEF/SP. 

• Faculdade Impacta de Tec-
nologia - Av. Paulista, 1.009, 9º 
andar, Cerqueira César, capital, 
(11) 3254-8300 - www.impacta.
edu.br. Desconto: 10% em cur-
sos técnicos, 25% em pós-gra-
duação e MBA e 30% em gra-
duação. Em treinamentos, 20% 
aos sábados e noturnos, 25% 
para cursos diurnos, 30% para 
Ao Vivo e 35% on-line (EAD).

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.

Congresso Estadual dos Empregados 
da Caixa acontece dia 13 de julho

Conheça Paraty
Em seu passeio à Colônia de 
Ubatuba, não deixe de reservar 
um dia para conhecer Paraty 
(RJ). Distante 70 km da Colônia 
da APCEF, Paraty é um pedaci-
nho do passado, que nos remete 
ao período colonial. Aproveite os 
passeios de barco pelas encanta-
doras ilhas e prainhas da baía ou 
visite as praias e cachoeiras.
Flip: de 10 a 14 de julho acontece 
a 17ª Festa Literária Internacional 
de Paraty (Flip) e tem excursão 
da APCEF. Veja na página 4.
Saiba mais: acesse o site da 
Secretaria de Turismo de Paraty 
- www.visiteparaty.tur.br.

Encontro é preparatório para o 35º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa

No dia 13 de julho, sábado, a 
Federação dos Bancários de São 
Paulo (Fetec-CUT/SP) realizará, 
na capital, o Congresso Estadual 
dos Empregados da Caixa, etapa 
preparatória para o 35º Congres-
so Nacional dos Empregados da 
instituição financeira, o Conecef.

A etapa estadual elegerá os 
empregados da ativa e aposenta-
dos que comporão a delegação da 
Fetec-CUT/SP no Conecef, além 
de aprovar o relatório que será 
encaminhado pela entidade para 
debate no Congresso Nacional.

A exemplo dos anos anterio-
res, os delegados debaterão estra-
tégias de luta em defesa da Caixa 
e dos direitos dos trabalhadores 
do banco público, como o Saúde 
Caixa e a Funcef.

O Congresso Estadual da base 
dos sindicatos ligados à Feeb/SP-
-MS aconteceu no dia 29 de ju-
nho, em Campinas.

Delegados da ativa - Os de-
legados da base do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, Osasco e 
Região que participarão do Con-
gresso Estadual serão escolhidos 
em assembleia no dia 4, quinta-
-feira, no Auditório Azul, Rua São 
Bento, 413, centro, capital.

Nas demais bases, consulte o 
Sindicato de sua região.

Delegados aposentados - Os 
aposentados que participarão do 
Congresso Estadual da Fetec-
-CUT/SP serão escolhidos em as-
sembleia na sede da APCEF/SP, 
no dia 3, quarta-feira, às 15 horas.

A sede da APCEF/SP fica na 
Rua 24 de Maio, 208, centro da 
capital.

Conecef - O 35º Conecef será 
realizado em São Paulo nos dias 
1 e 2 de agosto. 

O Congresso mira na impor-

tância de intensificar a mobiliza-
ção em defesa da Caixa e contra 
a retirada de direitos. 

Os debates terão como eixos 
a defesa da Caixa e dos bancos 
públicos, o combate à reestrutura-
ção e ao desmonte dos direitos, a 
defesa do Saúde Caixa, da Funcef 
e dos aposentados, a contratação 
de mais empregados, a saúde do 
trabalhador e condições de traba-
lho, a luta contra a terceirização, 
a verticalização e o descomissio-
namento arbitrário e a defesa da 
Previdência.

Informações, ligue (11) 3017-
8315 ou sindical@apcefsp.org.br.

Fenae

Eu Faço Cultura doa livros para 
quatro escolas de Guaratinguetá

Fenae e APCEF/SP 
promovem cursos 
presenciais de CPA 20

“Dizem que o jovem e o ado-
lescente não gosta de ler, mas é 
só a gente ver o entusiasmo com 
que receberam e abriram as cai-
xas, como se estivessem em um 
dia de Natal, para perceber que o 
que falta é incentivo e estímulo, 
é dar aquilo que toca o coração 
deles”, afirmou a chefe de gabine-
te da prefeitura de Guaratinguetá, 
em 26 de junho, ao agradecer aos 
empregados da Caixa pelo projeto 
Biblioteca Renovada. 

O projeto, que tem como obje-
tivo incentivar o hábito da leitura 
e renovar as bibliotecas das esco-
las públicas no país, entregou 3 
mil livros paradidáticos a escolas 

e entidades de nove Estados do 
país. No total, 12 unidades em 
Alagoas, Bahia, São Paulo, Mara-
nhão, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Pará, Paraná e Tocantins 
serão contempladas.

Entre as escolas, quatro eram 
da zona rural de Guaratinguetá. O 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra, acom-
panhou as entregas.

O Biblioteca Renovada é uma 
das iniciativas do programa “Eu 
Faço Cultura”, que tem como 
proponente a Fenae e as APCEFs. 
Desde que foi criada, a Bibliote-
ca Renovada já entregou 25 mil 
livros nas cinco regiões do país.

Para atender aos empregados 
interessados em obter a certifica-
ção da Anbima CPA 20 (exigido 
para o exercício de diversas fun-
ções na Caixa), a Fenae e a AP-
CEF/SP estão levando os cursos 
preparatórios para mais perto e 
organizam, no mês de julho, uma 
turma na SR Ipiranga.

Com carga horária total de 24 
horas, o curso ocorrerá entre 10 
e 19 de julho, das 19 às 22 ho-
ras, no Auditório da SR Ipiranga, 
Avenida Doutor Gentil de Moura, 
56/90, capital. Vagas limitadas.

Para mais informações, entre 
em contato pelo e-mail faleconos-
co@apcefsp.org.br, com o assun-
to CPA20 Ipiranga, ou pelo (11) 
3017-8306.

Curso de CPA 20 na cidade de Osasco, em 2018



Anúncios

Apartamento 
• Vd., Jabaquara, capital, 600 m do metrô, c/ 2 dor-
ms., á. s., 1 vaga. R$ 350 mil. Luiz, (11) 97462-7355  
(WhatsApp) / Júlia, (11) 94464-1745. 
• Vd.,  Água Branca, capital, R. Carlos Vicari (próx. ao Sho-
pping), 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 amb., escri-
tório, coz. planejada, á. s. c/ wc, 2 vagas, cond. c/ lazer. 
Gisele, (11) 99973-9144 ou Ricardo, (11) 98690-7326. 

Sobrado 
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. 
(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ chur-
rasq., jd. de inverno, 2 vagas. Aceita financ. R$ 580 
mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).

Veículo 
• Strada Adventure CD, 1.8, 2015, 46 mil km, vinho, 
3 portas, completa, multimídia, câmera de ré. Inácio, 
(11) 99507-8642.

Agenda

Terreno
•Vd. 450 m², lote 13/Q IA, cond. Riviera de Santa Cris-
tina XIII, em Paranapanema, c/ clube náutico, restau-
rante, piscinas, quadras, segurança. R$ 20 mil. Estudo 
proposta. Margarida (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Apartamento na Praia da Riviera
Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Lou-
renço, 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.

Informes publicitários

Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
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Julho

Palco APCEF, no Café dos Bancários
Dia 3

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

Festa Junina dos Aposentados, na Colônia de Suarão

Excursão para Estação Ecológica Jureia-Itatins

Acantonamento de Férias na Colônia 
de Avaré

Dia 9

Curso de CPA 20 na SR Ipiranga
Dia 10

Assembleia dos aposentados para 
Congresso Estadual

Dia 3

Excursão para Ubatuba e passeio 
para a Flip, em Paraty

Dia 12


