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O jornal do empregado da Caixa

Apesar de não haver docu-
mento que normatize os assun-
tos, desde os primeiros anúncios 
do governo sobre a liberação do 
FGTS inativo e ativo, circulam in-
formações de que os trabalhado-
res da Caixa terão muito trabalho 
pela frente, principalmente, para 
garantir seus direitos.

Em meados de julho, os vice-
-presidentes Válter Nunes (Distri-
buição, Atendimento e Negócios) 
e Roney de Oliveira Granemann 
(Gestão de Pessoas) realizaram 
uma transmissão de vídeo para as 
unidades na qual afirmaram que 
o Programa de Demissão Voluntá-
ria (PDV) seria cancelado, o que 
causaria enorme transtorno para 
quem aderiu. 

Poucos dias depois, em 31 de 
julho, o presidente da Caixa, Pe-
dro Guimarães, realizou uma nova 
transmissão e ressaltou que o PDV 
não seria cancelado, apenas adiado 
por alguns meses. "Os transtornos 
causados não são menores com o 
adiamento. Há pessoas que ven-
deram tudo e estão com viagem 
marcada para fora do país, outros 
que contraíram dívidas para abrir 
um negócio próprio...", lembrou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Planejamento - O cance-
lamento - que virou adiamento 
- do PDV traz dois questiona-
mentos. O primeiro é em relação 
aos transtornos que serão causa-
dos na vida dos empregados que 
aderiram ao programa. O outro, 
é sobre o planejamento do ban-
co ou a falta dele. Representantes 
do governo federal afirmam que 
a liberação do FGTS vem sendo 
estudada desde o começo do ano. 
Ainda assim, a direção da Caixa 

decidiu iniciar um programa de 
desligamento e, agora, quer fazer 
manobras para resolver a falta de 
empregados. 

Seus direitos - Além da con-
fusão com o PDV, a Caixa tam-
bém anunciou o trabalho aos sá-
bados e domingos para garantir o 
atendimento à população no paga-
mento do FGTS. Durante o vídeo 
do dia 31, o presidente da Caixa 
garantiu que as horas extras serão 
pagas (ufa!). 

É importante que os empre-
gados da Caixa fiquem atentos a 
direitos como o pagamento das 
horas extras, que é garantido por 
lei; a liberdade de aceitar ou não 
a convocação do trabalho nos fins 
de semana e a garantia de folga 
ou remuneração para os gerentes 
gerais que não registram a jornada 
de trabalho.

Histórico - Não é a primei-
ra vez que algo assim ocorre na 
Caixa. Em 2017 houve a liberação 
de contas inativas do FGTS e, em 
2018, os saques do PIS, épocas 
que também aconteceram progra-
mas de demissão. Mas em nenhu-
ma das situações os desligamen-
tos foram suspensos ou adiados.

Em 2017, a APCEF/SP entrou 
com ação judicial para impedir o 
trabalho dos empregados aos sá-

bados, no entanto, a liminar foi 
revogada antes da abertura das 
unidades. A Justiça acolheu a 
defesa da Caixa de que era uma 
situação emergencial, que os tra-
balhadores tinham a prerrogativa 
de não aceitar o convite e que as 
horas extras seriam pagas. 

Fale conosco - Caso tenha dú-
vidas sobre seus direitos em rela-
ção ao adiamento do PDV ou ao 
trabalho nos fins de semana, entre 
em contato com o Departamento 
Jurídico da APCEF/SP pelo (11) 
3017-8311, 3017-8316 ou juridi-
co@apcefsp.org.br.

Congresso Nacional dos Empregados 
da Caixa acontece dias 1 e 2 de agosto

O 35º Congresso Nacional 
dos Empregados da Caixa (Co-
necef) será realizado nesta quinta 
e sexta-feira, dias 1 e 2, em São 
Paulo. 

O Congresso terá quatro ei-
xos principais: defesa da Caixa 
e dos bancos públicos; combate à 
reestruturação e ao desmonte dos 
direitos; a defesa do Saúde Cai-
xa, da Funcef e dos aposentados; 
contratação de mais empregados;  
a saúde do trabalhador e as con-
dições de trabalho; luta contra 
a terceirização, verticalização e 
descomissionamento arbitrário e 
a defesa da Previdência.

Participam do Conecef dele-
gados e delegadas representantes 
dos empregados da Caixa de todo 
o País, escolhidos em Congressos 
Estaduais.

Painéis e debates - O pri-
meiro painel, no dia 1º, tratará 

de Saúde e Previdência, com 
debate entre a vereadora Juliana 
Cardoso (PT/SP) e os assessores 
da Fenae, Albucacis de Castro 
Pereira e Paulo Borges. O tema 
“Resistência ao Desmonte”, por 
sua vez, reunirá como debate-
dores a ex-presidenta da Caixa, 
Maria Fernanda Ramos Coelho, 
e os advogados José Eymard Lo-
guércio e Laís Lima Carrano. 

Na parte da tarde, os debates 
começam com a “Defesa da Cai-
xa e do que é público”, com a 
deputada Erika Kokay (PT/DF), 
o economista Sergio Mendonça e 
a conselheira eleita representan-
te dos empregados no Conselho 
Administrativo da Caixa, Rita 
Serrano.

A mesa seguinte será "Defesa 
dos Bancos Públicos", que mar-
cará a abertura oficial do evento.

Na sexta-feira, dia 2 de agos-
to, haverá a apresentação das 
teses e a Plenária Geral que de-
finirá as reivindicações dos em-
pregados da Caixa para a Cam-
panha Unificada de 2019.

:: Acompanhe matérias sobre 
o Congresso Nacional em nosso 
site e redes sociais.

DURANTE O PAGAMENTO 
DAS CONTAS INATIVAS 

DO FGTS, A APCEF ENTROU 
COM AÇÃO JUDICIAL 
CONTRA O TRABALHO 

AOS SÁBADOS



Unidades

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

Últimos dias para participar da 
campanha do mês dos pais
Participe, até 5 de agosto, e concorra a cinco vales-presentes de R$ 500 cada 

Excursão 

Aquela foto ou vídeo superen-
graçados ou o relato de uma histó-
ria surpreendente que você com-
partilhou com seu pai podem virar 
um Momento Meme e concorrer a 

A APCEF/SP leva você para 
conhecer Caxambu (MG), onde 
fica o maior complexo hidromi-

APCEF leva você para conhecer 
Caxambu, em Minas Gerais

Esportes

Agosto tem Copa de 
Futebol Absoluto

Participe da Copa de Futebol 
de Campo Absoluto, no clube da 
APCEF/SP. Inscreva sua equipe 
até 10 de agosto.

Competição reúne associados 
com idade a partir de 18 anos. 
Cada equipe deverá ter, no máxi-
mo, 20 atletas.

As partidas acontecem aos sá-
bados, nos dias 17 e 31 de agosto 
e 7, 14 e 21 de setembro, a partir 
das 11 horas, no clube.

Dia 25 tem corrida 
rústica em Avaré

A 3ª Meia Maratona Rústica 
Alecrim e Super 7k, dia 25, em 
Avaré, fazem parte do calendário 
de corridas de São Paulo. Os atle-
tas farão a volta três coqueiros, 
em piso de terra. Participe!

Aproveite a promoção 
para os pais em agosto

Troque Pontos do 
Mundo Caixa por lazer

A APCEF/SP oferece uma 
oportunidade incrível para você 
conhecer as Colônias, no interior 
ou no litoral. Quer saber como? 
Todo empregado da Caixa - ou 
unidade do banco - que tiver 
pontos no Mundo Caixa pode 
participar.

É muito fácil: escolha a Co-
lônia da APCEF/SP de sua prefe-
rência e faça a reserva com, pelo 
menos, 30 dias de antecedência.

Bônus: peça até 
agosto e utilize até 
março de 2020

Pai associado titular ganha 
hospedagem e pai dependente ou 
convidado tem 50% de desconto 
nas Colônias em agosto. 

Em Campos do Jordão, a 
promoção é válida de 9 a 11 de 
agosto. Nas Colônias de Uba-
tuba e Avaré, vale para todo o 
mês. Mas fique atento: é preci-
so estar acompanhado do filho. 
Veja regulamento no site.

Ligue (11) 3017-8306 ou 
envie e-mail para faleconosco@
apcefsp.org.br e solicite seu Bô-
nus Promocional, programa da 
APCEF/SP que oferece desconto 
em hospedagens nas Colônias. 

Todo empregado da Caixa - 
associado à APCEF/SP há pelo 
menos 1 ano, sem interrupções 
- tem direito ao bônus.

Informações e inscrições no Departamento de Esportes: (11) 96334-1276 (WhatsApp) ou esportes@apcefsp.org.br.

Participe do Torneio 
de Xadrez Pensado

Estão abertas as inscrições 
para o 5º Torneio de Xadrez Pen-
sado da APCEF/SP. A competição 
irá ocorrer nos dias 17 e 18 de 
agosto, sábado e domingo, no clu-
be da capital, a partir das 9h30.

Aposentados 

Excursão para Passa Quatro (MG), em março deste ano

neral do mundo, entre 19 e 23 
de agosto. Roteiro inclui também 
passeios a São João Del Rei e 

Tiradentes. Todos podem 
participar, titulares e de-
pendentes (pai, mãe, sogro 
e sogra).

Inscrições - Ligue (11) 
3017-8358 ou envie e-mail 
para convites@apcefsp.
org.br até dia 12 de agos-
to e garanta sua vaga em 
mais este passeio organiza-
do pela Associação!

Inscrições abertas 
para os Jogos dos 
Aposentados

Dias 28 e 29 de setembro, 
sábado e domingo, acontecem os 
Jogos dos Aposentados no clube 
da APCEF/SP, uma parceria da 
nossa Associação com a APEA.

Inscrições disponíveis no site 
da APCEF e da APEA. 

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.

Como participar - O associa-
do e o dependente da APCEF/SP 
que são pais ou querem homena-
gear seu pai devem preencher o 
formulário disponível no site da 
APCEF/SP e enviar a foto ou sua 
história até 5 de agosto. Acesse e 
participe!

A associada Liliane de Alexandre e a foto de um 
"Momento diversão com o Papys Soberano na 
Praia Grande!"

O associado João Wander Menezes dos Santos 
enviou a foto "Brincando de tempos de fralda com 
o 'bebê' de 4 anos"



Audiência em Mauá ressalta 
importância dos bancos públicos
Encontros abertos ao público já foram realizadas em diversas cidades 

A importância das empresas 
públicas foi tema de mais uma 
audiência realizada em Câmara 
Municipal do Estado de São Pau-
lo, desta vez, em Mauá, dia 24 
de julho.

Já foram realizadas audiências 
públicas em Araraquara, Limeira, 
Jundiaí, Francisco Morato, Franco 
da Rocha, São Caetano do Sul e 
São Bernardo do Campo.

A Caixa e o Banco do Brasil 
enfrentam processo de fatiamento 
com a venda de partes de seus 
negócios. No caso da Caixa estão 
na mira a área de gestão de ati-
vos, cartões, loterias e seguridade, 
além de outros ativos rentáveis. 

Este enfraquecimento pode 
comprometer a sustentabilidade 

Rede do Conhecimento

financeira destas instituições e 
afetar a capacidade de atuação na 
execução de políticas públicas.

Cidade de Mauá - Levanta-
mento feito pela APCEF/SP apon-
ta que praticamente todo o crédito 
imobiliário da cidade (98%) foi 
concedido pela Caixa, o que sig-
nifica emprego, renda e moradia 
para a população.

Em relação ao crédito total con-
cedido na cidade, a Caixa foi res-
ponsável por R$ 1.934.050.187,00, 
ou seja, 80% do total.

De acordo com o IBGE, entre 
2006 e 2016, Mauá teve aumen-
to de 6.014 para 6.981 empresas 
(16,08%), por exemplo.

O Minha Casa Minha Vida, 

Diretor-presidente: Kardec de Jesus Bezerra. 
Diretora de Imprensa: Claudia Fumiko Tome. 
Jornalistas: Luana Arrais (Mtb 007108-4), Raíssa 
Torres (Mtb 74.111), Raquel Benini (Mtb 39.593) e 
Tania Volpato (Mtb 24.688). Diagramação e artes: 
Cláudia Tieri e Marcelo Luiz. Impressão: TM 
Grafic. Tiragem: 9 mil exemplares. Sede: Rua 24 de 
Maio, 208, 10º andar, República, capital.

EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Unicesumar - Consulte pó-
los em www.unicesumar.edu.br. 
Descontos para cursos à distân-
cia: 40% em administração, 20% 
para demais cursos de graduação 
e 10% em pós-graduação. Solici-
te carta de desconto.

• Unifran - Av. Dr. Armando 
Salles Oliveira, 201, Pq. Univer-
sitário, Franca, (16) 3711-8887. 
Desconto: até 30% em gradua-
ção. Solicite carta de desconto.

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.

Criança: de R$ 152,40 por R$ 137,16
Adulto: de R$ 254 por R$ 241

Uma viagem no tempo revivendo 
as alegrias, os dramas e a influên-
cia da imigração italiana presente 
na ferrovia e região do Circuito 
das Frutas. Música, teatro e pisa 
da uva em um só dia.
Ponto de encontro: Estação da 
Luz, centro da capital.
Inclui: passagem do Expresso 
Turístico (ida e volta), ônibus a 
partir de Jundiaí, guia, serviço de 
bordo, degustação de vinhos, al-
moço, pisa da uva e seguro.
Desconto: solicite código e com-
pre com desconto pelo www.bi-
lheteria.com/apcefsp.

Expresso turístico 
italiano e pisa da uva

FBB150: curso está disponível na 
Rede do Conhecimento

A Rede do Conhecimento dis-
ponibiliza o curso FBB150, que 
prepara os interessados em obter 
a certificação de correspondente 
bancário, por meio de um inter-
mediário varejista, como farmá-
cias e lotéricas.  

Podem participar os associa-
dos e dependentes das APCEFs, 
mas se você ainda não é associado 
pode assistir à primeira aula antes 
de se associar.

O curso é composto por apos-
tila com exercícios baseados na 
prova de certificação, o que faci-
lita o entendimento dos assuntos. 

Dentre os temas que 
serão abordados no 
curso estão serviços 
bancários; auto regu-
lação, crédito pessoal, 
crédito direto ao con-
sumidor, matemática 
financeira, análise de 
crédito e leasing.

Não perca tem-
po! Assista ao curso 
FBB150 na Rede do 

Conhecimento (www.fenae.org.
br/rededoconhecimento) e prepa-
re-se para sua certificação.

Cursos de CPA20 - A AP-
CEF/SP e a Fenae, por meio da 
Rede do Conhecimento, promove-
ram cursos presenciais de CPA20 
em diversas regiões de São Paulo, 
nos bairros do Ipiranga e Santo 
Amaro, em Osasco, na Baixada 
Santista...

Fique atento, na Rede do Co-
nhecimento, à abertura de novas 
turmas presenciais ou faça o curso 
on-line.

Associados ganham 
viagem para Santa 
Catarina e notebook

João Paulo Barroso dos Santos 
(área-meio da capital) e Márcia 
Regina Zampieri Cunha (Soro-
caba) realizaram ações no hotsite 
do Talentos Fenae/APCEF 2019 e 
ganharam, respectivamente, uma 
viagem para a final do concurso, 
em Florianópolis (SC) e um no-
tebook Vaio. 

A campanha que premiou os 
empregados que mais divulga-
ram as obras do Talentos ocorreu 
entre os dias 24 de junho e 21 
de julho. Como resultado, foram 
distribuídos prêmios em pontos 
da plataforma Mundo Caixa aos 
vencedores da promoção.

Acesse  www.fenae.org.br/ta-
lentos e conheça o concurso.

programa de ha-
bitação do go-
verno que conta 
com apoio da 
Caixa, bene-
ficiou 1.880 
famílias 
até abril 
de 2019.

Em 2018, a cidade recebeu 
do Fundeb, por meio do Banco 
do Brasil, mais de R$ 75 milhões 
para investimento na educação bá-
sica, da creche ao ensino médio.

O Bolsa Família beneficia 
 7.150 famílias em Mauá. Em 2018 
foram pagos  R$ 11.697.197,00, o 
que gera benefícios não só para 
as famílias, mas para a cidade 
como um todo, pois significa, en-
tre outras coisas, educação para as 
crianças e melhorias na saúde da 
população.

A audiência foi realizada por 
solicitação do Sindicato dos Ban-
cários do ABC e contou com a 
presença de representantes da AP-
CEF/SP.,
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Excursão para Ubatuba, com visita a Paraty e Flip

35º Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa (Conecef)

Dias 1 e 2

Torneio de Xadrez Pensado, no clube
Dia 17

Copa de Futebol Absoluto, no clube
Dia 17

Agosto

Promoção especial para os pais na 
Colônia de Campos do Jordão

Dias 10 e 11

Apartamento
• Vd., Paraíso, capital, 4 quadras da Av. Paulista, 7 qua-
dras do Parque do Ibirapuera, 45 m2, reformado, 1 dorm., 
salão de festas, gerador, 1 vaga. Sueli, (11) 99989-4513.
• Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari (próx. ao 
Shopping), 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 amb., es-
critório, 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/ churrasq., jd. 
de inverno, 2 vagas. Aceita financ. R$ 580 mil. Roberto / 
Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).

Terreno
• No Cond. Riviera de Santa Cristina XIII, Paranapanema, 
450m², lote 13/Q IA,  c/ clube náutico, restaurante, pisci-
nas, quadras poliesportivas. R$ 20 mil. Estudo proposta. 
Margarida (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Veículos
• Picasso Xsara GLX ano 2009/10, flex, c/ ar, direção hi-

dráulica, vidros eletricos, única dona, 111 mil km, IPVA 
pago, R$ 18 mil. Cida, (11) 5562-5699 / 96161-0158.
• Polo Sedan, 2003, azul, c/ ar cond. digital, computador 
de bordo, travas e vidros elétricos, alarme, 48.700 km, 
rodas liga leve, manual e chave reserva; carro de gara-
gem, R$ 17.900. Janaína, (11) 98387-4257 (WhatsApp).
• Punto Attractive 1.4, 2017, vermelho, completo, 21 mil 
km, ar cond., vidros elétricos, direção hidráulica, sensores 
e câmera de ré, revisões ok, placa final 3 de Barueri, 
único dono. R$ 38.500. José, (11) 96327-7357.

 
Apartamento na Praia da Riviera

Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Lou-
renço, acesso às praias da Riviera e Itaguaré, varan-
da 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. Campeonato de Natação no Ibirapuera, 

com apoio para atletas da APCEF/SP

Dia 25

Corrida Rústica em Avaré
Dia 25


