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O jornal do empregado da Caixa

Nestes pontos, a Caixa respondeu 
que avaliará a necessidade de re-
forço na estrutura das unidades, 
que não há pagamento de horas 
extras aos gerentes gerais e que 
a competência para "combinar os 
dias de folgas" dos gerentes ge-
rais seria das SR. A CEE cobrou, 
então, que a Caixa padronize a 
orientação das folgas dos geren-
tes gerais. A Caixa respondeu que 
dará retorno posteriormente. 

REVALIDA - Cobrada pela 
CEE, que apontou incongruências 
do modelo, a Caixa reafirmou que 
o Revalida não será mais aplica-
do, cancelando a onda dos geren-
tes gerais.
 
PROMOÇÃO POR MÉRITO 
- A Caixa manteve a posição de 
aplicar o resultado da GDP na 
promoção por mérito. Se fossem 
aplicados estes critérios ano pas-
sado, cerca de 30% dos trabalha-
dores de determinados segmentos 
ficariam sem delta. Em 2018, a 
porcentagem de empregados que 
não receberam deltas foi de 5%. 

do descomissionamento por MO, 
pois, pelos dados que possuem, 
ele não seria aplicado em todos 
os casos que seriam possíveis. 
A CEE aponta que a própria Caixa 
não acredita no modelo que aplica 
(GDP + MO), pois, no “processo 
Revalida”, descomissionou em-
pregados avaliados como “excep-
cionais”. Este fato e as falas da 
empresa mostram, em verdade, a 
falta de clareza no processo e a 
escolha de critério por ocasião. 
A CEE cobrou que a GDP e suas 
aplicabilidades sejam imediata-
mente retiradas, pois vem ado-
ecendo os empregados. A Caixa 
disse que pode avaliar o modelo, 
mas não apresentou prazo.

TESOUREIROS - Cobrada pela 
CEE sobre o plano de melhoria 
das condições de trabalho para 
os tesoureiros previsto no Acordo 
Coletivo, a Caixa informou que, 
até o fim do ano, deve apresentar 
proposta. Comprometeu-se, tam-
bém, a encaminhar comunicado 
reforçando que o trabalho de te-
soureiros como caixa é considera-
do desvio de função e ilegal.

 

Representantes dos trabalhadores 
e da Caixa reuniram-se, em 27 
de agosto, para debater diversos 
pontos apontados no 35º Congres-
so Nacional dos Empregados da 
Caixa (Conecef). 
Além dos itens abaixo também 
foram debatidos: contratações, 
integração para novos empre-
gados, divisão do período de 
férias, Saúde Caixa, pagamen-
to da PLR, IHCD, privatização, 
reestruturação e incentivo à es-
colaridade. Leia, em nosso site, 
matéria completa sobre a reunião. 

FGTS - Em mesa de negociação, 
a Caixa comprometeu-se com o 
pagamento integral das horas ex-
tras decorrentes do atendimento 
do FGTS, a escala para o trabalho 
aos sábados prioritariamente com 
empregados que tenham manifes-
tado interesse e o pagamento do 
vale-transporte dos dias trabalha-
dos a mais. 
A CEE cobrou também estrutura 
(inclusive reforço na segurança) 
na extensão do atendimento, adi-
cional de 100% no pagamento das 
horas extras e pagamento ou folga 
para os gerentes gerais que traba-
lharem aos sábados. 

A CEE reforçou a disposição para 
debater o tema, porém, sem impo-
sição pela Caixa de um modelo e, 
sim, de forma negociada. Se a Cai-
xa mantiver a intransigência, ela 
pode deixar os empregados sem 
sistemática e, consequentemente, 
distribuição de deltas este ano.

TRABALHO REMOTO E 
MOBILIDADE - Para a Caixa, 
os custos adicionais decorrentes 
das chamadas “novas formas de 
trabalho” devem ser arcados pelos 
empregados, pois seria um “ônus 
deste modelo”. A Caixa também 
disse que, no trabalho remoto, 
“não se caracterizaria acidente de 
trabalho”. A CEE cobrou mais da-
dos da aplicação para aprofundar 
a discussão do modelo.

DESCOMISSIONAMENTO 
ARBITRÁRIO - A CEE ques-
tionou o uso da GDP no MO 
21.182, que não era previsto no 
modelo negociado em 2017. 
A direção da Caixa respondeu que 
a GDP daria mais clareza aos pro-
cessos e que os gestores da em-
presa eram lenientes na aplicação 



Unidades

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flats, (11) 3017-8300

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

faleconosco@apcefsp.org.br

1º Encontro da Felicidade acontece em 
setembro, na Colônia de Avaré
Excursão terá programação de atividade físicas, relaxamento e cardápio especial  

Dia 31 termina 
prazo para solicitar o 
Bônus Promocional

Dia 3 de setembro, terça-
-feira, às 7 horas, serão abertas 
as reservas em todas as Colônias 
para o pacote de Réveillon. É só 
ligar na Colônia de preferência e 
garantir sua vaga.

Na terça-feira (27) foram 
abertas reservas para todo o mês 
de dezembro, inclusive Natal.

Para o mês de novembro, as 
reservas poderão ser feitas a par-
tir de 10 de setembro, terça-feira, 
inclusive para o feriado da Pro-
clamação da República.

Dia 3 de setembro 
serão abertas reservas 
para o Réveillon

O 1º Encontro da Felicidade 
organizado pela APCEF/SP acon-
tece entre 24 e 27 de setembro, 
terça a sexta-feira, na Colônia de 
Avaré.

O evento terá uma progra-
mação de atividades físicas e de 
relaxamento, com alongamentos, 
exercícios de respiração e muito 

mais. Também está sendo prepa-
rado um cardápio especial, com 
carnes brancas, chás, legumes, 
verduras e comidas leves.

Serão realizadas atividades 
com o objetivo de reintegrar e 
harmonizar o corpo e, por conse-
quência, proporcionar bem-estar.

As atividades serão conduzi-

Aposentados

Estão abertas as inscrições para os Jogos 2019

Todo empregado da Caixa - 
associado à APCEF/SP há pelo 
menos 1 ano, sem interrupções 
- tem direito ao Bônus Promo-
cional, programa da APCEF/SP 
que oferece desconto em hospe-
dagens nas Colônias. 

Ligue (11) 3017-8306 ou 
envie e-mail para faleconosco@
apcefsp.org.br e solicite o seu 
até 31 de agosto. Você pode 
utilizá-lo até março de 2020.

As Colônias de Suarão e 
Ubatuba estão preparando gran-
des festas para comemorar a 
chegada da primavera em 21 de 
setembro, sábado. 

Vai ter música, mesa de fru-
tas e muitas surpresas. Ligue e 
garanta seu passeio. 

Comemore a chegada 
da primavera em 
Suarão e Ubatuba

A APCEF/SP e a APEA con-
vidam você, associado, para par-
ticipar dos Jogos dos Aposentados 
2019, marcados para 28 e 29 de 
setembro (sábado e domingo), no 
clube da APCEF/SP, na capital. 

Podem participar aposentados, 
cônjuges e pensionistas, associados 
à APCEF ou APEA, com mais de 
50 anos (homens) e 48 (mulheres).

Você pode participar de parti-
das de futebol society, futsal, vô-
lei de quadra ou de areia, truco, 
dominó, xadrez, corrida, natação, 
sinuca, canastra, tênis de mesa ou 
de quadra, damas.

Inscrições no site da APCEF 
ou APEA. Dúvidas, (11) 5613-
5600 ou 96334-1276 (WhatsApp). 

Atenção pessoal do interior: 
utilize o alojamento do clube ou 
os flats da APCEF. Informe-se!

Jogos dos 
Aposentados 

2018

Hotsite do Concurso de 
Desenho está no ar

Acesse www.apcefsp.org.br/
concursodedesenho2019 e con-
fira o regulamento, a ficha de 
inscrição e outros detalhes sobre 
o Concurso de Desenho Infantil 
deste ano.

Lá você também pode ver 
os desenhos já recebidos pela 
APCEF/SP. O tema deste ano é 
"Com música, meu desenho tem 
mais cor".

Dúvidas, ligue (11) 3017-8331 
ou convites@apcefsp.org.br.

Eventos

Seletiva regional de música do Talentos 
Fenae/APCEF acontece dia 7 

Os participantes do Talentos 
Fenae/APCEF 2019 merecem 
uma grande torcida nas seletivas 
estaduais da categoria música. 

A escolha do representante de 
São Paulo para a grande final do 
Talentos acontece em 7 de setem-
bro, sábado, na Quadra dos Ban-
cários, Rua Tabatinguera, 192, 
centro da capital, às 19 horas.

Prestigie as apresentações, 
inscreva-se pelo (11) 3017-8355 
ou convites@apcefsp.org.br. Va-
gas limitadas. Seletiva do Talentos Fenae, na capital, em 2018

das pela física Fabiane Lorenzini, 
formada pela PUC/RS com espe-
cialização em Microeletrônica e 
mestra em Engenharia e Tecnolo-
gia de Materiais.

Embarque dia 24, às 7 horas, 
no Terminal Turístico Barra Fun-
da. Inscrições, (11) 3017-8331 ou 
convites@apcefsp.org.br.



Emendas à MP 889 propõem  
extinção do Fundo de Garantia 
Emendas incluídas por deputados e senadores pretendem mudar gestão do FGTS e até extingui-lo
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Óticas Clarys - Rua Francisco 
Marengo, 697, Tatuapé, capital, 
(11) 2092-4348 - www.clarys.
com.br. Descontos: 15% em 
óculos, lentes oftálmicas e sola-
res; 10% em lentes de contato 
anuais; 5% em lentes descartá-
veis e produtos para assepsia.

• Sat Ananda - Av. Paulista, 230, 
sala 300, Bela Vista, capital, (11) 
3255-7157. Descontos: 10% em 
ioga, constelação sistêmica fami-
liar, terapias, workshop de medi-
tação, desenvolvimento pessoal.

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.

Diretores da APCEF/SP entregam 
doações em asilo de Caxambu

A APCEF Cidadã, projeto da 
Associação que busca auxiliar en-
tidades que cuidam do próximo, 
organizou uma ação bastante ca-
rinhosa entre os participantes da 
excursão da entidade para Caxam-
bu (MG), que aconteceu este mês.

Como a região é bastante fria, 

os participantes foram convidados 
a doar lenços, cachecóis, toucas 
ou outros itens para aquecer os 
moradores do Asilo Santo Antô-
nio. A entrega de mais de 100 
itens de inverno foi no dia 22.

Também foram doados itens 
de higiene para os 50 moradores 

do Asilo tais como sabone-
te, hidratante, fralda, con-
dicionador, desodorante, 
álcool gel.

“Este é um momento 
solidário dentro dos mo-
mentos de lazer que vive-
mos em nossas excursões. 
É sempre bom exercitar a 
cidadania e o amor ao pró-
ximo”, explicou a diretora 
de Aposentados da AP-
CEF/SP, Elza Vergopolem.

Criado em 2007, o Parque Aman-
tikir, em Campos do Jordão, re-
cebe, a cada ano, um maior nú-
mero de visitantes. São mais de 
700 espécies de plantas ao longo 
dos 60.000 m². São jardins de 
várias partes do mundo em meio 
à exuberante natureza da Serra 
da Mantiqueira, formando lindas 
paisagens.
Excursão: de 20 a 22 de setem-
bro, a APCEF/SP fará uma excur-
são para Salesópolis e Campos 
do Jordão, com visita ao Parque 
Amantikir.
Saiba mais: acesse www.par-
queamantikir.com.br.

Amantikir -  
Jardins que falam

Novo curso de CPA-20 
acontece em Osasco

O governo publicou, em 24 de 
julho, a MP 889/19 que estabe-
lece mudanças na política para o 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e das cotas dos 
Fundos PIS/Pasep. 

As mudanças propostas re-
presentam um grande impacto no 
papel original do FGTS, mas as 
emendas que estão sendo sugeri-
das podem levar ao fim do FGTS. 

A MP em tramitação alterou 
a Lei Complementar 26/75, que 
dispõe sobre a possibilidade de 
movimentação das contas dos 
Programas de Integração Social 
(PIS) e o de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público (Pa-
sep) e, ainda, a Lei 8.036/90, que 
dispõe sobre o FGTS. 

Além de liberar o saque 
imediato de R$ 500 por con-

ta (ativa e inativa) já em curso, 
o texto libera o saque de contas 
inativas do FGTS com até R$ 
80 de saldo, dá a opção pelo 
"saque aniversário" (um saque 
anual que substitui o saque por 
demissão), entre outros pontos.  

Emendas - Foram apresenta-
das 134 emendas à MP, que em 
sua maioria tratam dos saques e 
mecanismos utilizados pelos tra-
balhadores para acesso aos recur-
sos do fundo. As emendas 106, 
107, 108 e 109, do senador José 
Serra (PSDB/SP), e a 134, da se-
nadora Eliziane Gama (Cidadania/
MA), têm caráter de reestrutura-
ção do FGTS, em particular, mu-
dar a gestão do Fundo e até ex-
tingui-lo e substituí-lo pelo Fundo 
de Investimento do Trabalhador 

Rede do Conhecimento

Para atender aos empregados 
interessados em obter a certifica-
ção da Anbima CPA-20, a Fenae 
e a APCEF/SP oferece novo curso 
presencial, desta vez, em Osasco.

Os encontros acontecem em 
setembro, das 17 às 20 horas, na 
SR Osasco, Av. dos Autonomistas, 
2.423. Vagas limitadas. 

Informações, (11) 3017-8306 
ou faleconosco@apcefsp.org.br.

Rede do Conhecimento - O 
curso de CPA-20 também pode 
ser feito on-line. Acesse www.
fenae.org.br/rededoconhecimento.

Curso 
em Santo 
Amaro, 
em julho

(FIT), que poderá ser gerido por 
qualquer instituição financeira au-
torizada pelo Banco Central. 

Para se tornarem definitivas, 
estas mudanças precisam ser va-
lidadas por deputados e senadores 
dentro do prazo de tramitação de 
uma medida provisória, que é de 
120 dias, até 20 de novembro. 
Para isso, a MP precisa passar 
pela Comissão Mista, que terá 
como presidente o senador Chi-
co Rodrigues (DEM/RR) e como 
relator o deputado Hugo Motta 
(Republicanos/PB). 

Depois, o texto vai para o 
plenário das duas casas. A partir 
do dia 7 de setembro, a MP en-
trará em regime de urgência. Isso 
significa que terá prioridade nas 
pautas do Senado e da Câmara 
dos Deputados.

O Senado aprovou, em 21 
de agosto, a Medida Provisória 
881/2019, chamada pelo governo 
de “MP da Liberdade Econômica”, 
mais conhecida como “Minirrefor-
ma Trabalhista”, já que retira di-
reitos dos trabalhadores, de acordo 
com alerta da Associação de Juízes 
para a Democracia (AJD). 

A Medida segue, agora, para 

Senado aprova MP que permite trabalho bancário aos sábados
sanção do presidente.

O texto aprovado revoga a 
Lei nº 4.178/62, que definia que 
bancos não funcionariam aos sá-
bados, em expediente externo ou 
interno, entre outras alterações.

A cláusula 23 do Acordo Co-
letivo, no entanto, determina que 
"a duração da jornada de trabalho 
normal dos empregados da Caixa 

será de 6 (seis) horas diárias, de 
segunda a sexta-feira, perfazendo 
30 (trinta) horas semanais, confor-
me o artigo 224 da CLT e ressal-
vados seus parágrafos".

Importante ressaltar que o 
Acordo Coletivo assinado entre 
os representantes dos emprega-
dos e a direção do banco público 
é válido até 31 de agosto de 2020. 
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Excursão para Caxambu (Minas Gerais),  
com visita a São João Del-Rei e Tiradentes

Agosto
Apartamentos
• 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.

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).

Casa
•Vd., Jarinú, 55 min. de S. Paulo, recém-reformada, c/ 4 
suítes, despensa, churrasqueira, gramada, garagem p/ 7 
carros. A.t.: 1.108 m², a.c.: 243 m². (desocupada) Doc. OK 
(habite-se, planta, CRI). Aceito financ. e permuta. Sérgio, 
(11) 3023-1495 / 99938-1423 (Vivo).

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

Veículos
• Vd. Scooter Garinni,  2007, 150 cc, bege metálico, 5.600 
km, c/ baú, rodas aro 17, partida c/ controle remoto, bate-
ria nova, freio a disco, manual, chave reserva. R$ 4.800. 
Sérgio, (11) 3023-1495 (noite) ou 99938-1423 (Vivo).

• Corolla GLI, 2013, prata, autom. R$ 46.500. Aníbal, (11) 
99195-6664 / 2232-2533.
• Ecosport 1.6 freestyle, 2009, cinza. R$ 26.500. Aníbal, 
(11) 99195-6664 / 2232-2533.
• Toyota Corolla GLI 1.8, 2011, 82 mil km, flex, mecânico, 
preto, completo, ar cond., vidros, direção elétricos, placa 
final 1 de Barueri. R$ 38 mil (só venda). José Wilson, 
(11) 96327-7357.
• Chrysler Stratus, 1997, R$ 12.500, prata, air bag, dire-
ção hid., faróis e banco c/ regulagem de altura, vidros 
e espelhos elétricos, alarme. Marcos, (11) 97263-0934. 

Casa na Praia de Suarão
Alugo, p/ 10 pessoas, quintal p/ 3 carros. Aceita ani-
mal de estimação. Tenho vaga para o Natal. Daisy, (11) 
99493-1508.

Apartamento na Praia da Riviera
Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Lourenço, 
acesso à Riviera e Itaguaré, varanda c/ churrasq., 2 dor-
ms c/ ar cond., 2 wc, hidro, 3 pisc., sauna, ofurô, brinq., 
salão de jogos, fitness, lan house. Até 8 pessoas. Pau-
lo Santana / Maria do Carmo, (11) 96713-5421. Visite: 
http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.

Último dia para solicitar o Bônus 
Promocional, que dá direito a 
descontos nas diárias das Colônias

Dia 31

Abertura de reservas nas Colônias  
para o Ano Novo

Dia 3

Setembro

Abertura de reservas para 
hospedagem em novembro, inclusive 
feriado da Proclamação da República

Dia 10

Seletiva do Talentos Fenae/APCEF - 
categoria Música

Dia 7

Excursão para Salesópolis, com 
hospedagem em Campos do Jordão

Dia 20

Excursão para a Colônia de Avaré, 
para celebrar a chegada da primavera

Dia 20


