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APCEF/SP participa de atos em defesa do FGTS
Representantes da APCEF/SP 

estiveram, em 13 e 14 de setem-
bro, em várias agências do estado 
para acompanhar a abertura do 
pagamento do Saque Imediato do 
FGTS. 

Embora todos os empregados 
estivessem prontos para receber 
os clientes, o público presente nas 
agências foi baixíssimo tanto na 
sexta-feira como no sábado.

Defesa do FGTS - Represen-
tantes da APCEF/SP estão visitan-
do agências de todo o estado para 
conversar com a 
população sobre 
a importância de 
manter a gestão do 
FGTS na Caixa e 
entregar folhetos 
explicativos sobre 
os riscos, para o banco e para a 
população, caso esta mudança seja 
efetivada pelo atual governo.

Foram quase 5 milhões de mo-
radias financiadas em todo o país, 

de 2009 a 2017, com recursos do 
FGTS, sendo 1.809.187 só na Re-
gião Sudeste. Os números relacio-
nados ao saneamento básico e in-
fraestrutura, também financiados 
com o Fundo, impressionaram as 
pessoas com quem os represen-
tantes da APCEF/SP conversaram 
nesta sexta-feira (13). 

Em todo o país, de 2009 
a 2017, foram aplicados R$ 
48.513.180.000,00 em saneamen-
to e infraestrutura, sendo um pou-
co mais da metade deste valor, R$ 
24.713.120.000,00, apenas na Re-

gião Sudeste.
Acesse nosso 

site (www.apcefsp.
org.br) e baixe o 
material elaborado 
pela APCEF/SP so-
bre a importância 

do FGTS. 
As artes também estão sendo 

publicadas na página da Associa-
ção no Facebook (www.facebook.
com/apcefsp).

Jornada e estrutura no pagamento do FGTS são 
debatidas em SRs das Sure D e C

Representantes da APCEF/SP 
participaram, na quinta-feira (11), 
de reuniões nas SR Piracicaba e 
Jundiaí. Foram abordados temas 
como jornada de trabalho dos em-
pregados durante o pagamento do 
Saque Imediato do FGTS aos sá-
bados e no atendimento estendido 
das agências, in-
fraestrutura e gestão 
de pessoas.

Em ambas as 
reuniões, sobre a 
jornada de trabalho, 
foi reafirmada a ga-
rantia de pagamento 
de 100% das horas extras realiza-
das aos sábados, inclusive para os 
gerentes. 

Quanto aos gerentes gerais - 
isentos da marcação do ponto -, foi 
reafirmado o negociado durante a 
mesa permanente com a direção da 
Caixa, em 27 de agosto: a respon-
sabilidade de montar e viabilizar a 
escala de folga dos gerentes gerais 
que trabalharem aos sábados é dos 
superintendentes.

Os superintendentes das SRs 

Piracicaba e Jundiaí explicaram, 
ainda, que está a cargo dos gerentes 
gerais a elaboração de escalas nos 
dias de extensão de horário de fun-
cionamento das agências, de forma 
que não seja extrapolada a jornada 
de trabalho dos empregados. 

Para a abertura aos sábados, 
estão sendo mon-
tadas equipes para 
darem suporte às 
agências exclusiva-
mente com pessoas 
que manifestaram 
interesse em traba-
lhar no fim de sema-

na. Também foi reafirmado que, 
conforme discutido na mesa de 
negociação com a Caixa, o vale-
-transporte será pago àqueles que 
optaram por receber este benefí-
cio.

Todas as agências da superin-
tendência regional da região C 
(Surec) foram abertas no primeiro 
sábado de pagamento do Saque 
Imediato do FGTS. Nos fins de 
semana seguintes, será avaliada a 
necessidade de abertura.

Atenção gerente geral!
Se tiver qualquer 

dificuldade para cumprir 
a folga reconhecida 

pela Caixa, fale conosco 
pelo (11) 3017-8315 ou 
sindical@apcefsp.org.br

Atenção empregados!
Caso sinta-se pressionado para aceitar o convite para trabalho extra, fale 

conosco pelo (11) 3017-8315 ou sindical@apcefsp.org.br.

Atenção empregado!
Caso sinta-se pressionado 
para aceitar convite para 

trabalho extra, fale conosco 
pelo (11) 3017-8315 ou 
sindical@apcefsp.org.br



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

Comemore o Dia das 
Crianças nas Colônias

Comemore o Dia das Crian-
ças nas Colônias da APCEF/SP. 
Há vagas em todos os espaços, 
ligue e faça sua reserva. Confira 
a programação:

Avaré - monitoria e muitas 
brincadeiras.

Campos do Jordão - recrea-
ção infantil no sábado (12) e no 
domingo (13).

Ubatuba: recreadores, brin- 
quedos e muitas brincadeiras.

Suarão: monitoria com per-
sonagens animados, mesa de 
doces, cachorro-quente, bolo e 
refrigerante.

 

Outubro tem corrida 
em Ubatuba. Faça sua 
inscrição!

Os corredores da APCEF/SP 
têm mais uma oportunidade para 
participar de uma corrida este ano: 
o Circuito Ubatuba Beach Run, 
etapa Praia do Perequê-açú, que 
acontece em 27 de outubro, do-
mingo, com percursos de 10 e 5 
km, caminhada de 2 km e corrida 
kids de 200 metros.

Haverá transporte com saída 
da capital e hospedagem na Colô-
nia da APCEF/SP em Ubatuba.

Aposentados

Próximo APCEF de Portas Abertas será dia 1º
A próxima edição do APCEF 

de Portas Abertas está marcada 
para 1º de outubro, terça-feira, no 
Espaço Conviver, na sede da As-

Esportes

Comemoração dos aniversariantes no Portas Abertas de julho

Últimos dias para enviar o desenho do 
seu dependente para Concurso Infantil
Tema deste ano é "Com música, meu desenho tem mais cor". Não deixe para a última hora!

Termina na próxima segunda-
-feira, dia 23, as inscrições para o 
Concurso de Desenho Infantil da 
APCEF/SP.

Este ano, o tema é "Com mú-
sica, meu desenho tem mais cor!".

Para participar é muito sim-

ples, acesse www.apcefsp.org.br/
concursodedesenho2019, leia o 
regulamento e imprima a ficha de 
inscrição.

Junte a ficha e o desenho do 
seu filho ou neto e encaminhe, 
por malote, para o Departamento 

Subsede de Bauru

Piscinas de Bauru serão inauguradas dia 21 de setembro 
Neste sábado, dia 21, acontece 

a inauguração do complexo de pis-
cinas da Subsede de Bauru. 

O novo espaço conta com pis-
cinas recreativas adulto e infantil, 
piscina semiolímpica para trei-
nos de natação, espreguiçadeiras, 
guarda-sóis, ducha e redário para 
descanso.

A Subsede oferece ainda lan-
chonete, ginásio poliesportivo, 
campo de futebol society e chur-
rasqueiras.

Informações, ligue (14) 3234-
6166 ou envie e-mail para bauru@
apcefsp.org.br.

de Eventos da APCEF/SP. Aí é só 
torcer para que ele ganhe um dos 
vales-presentes da Ri Happy.

O Concurso é dividido em três 
categorias: jardim (participantes 
de 3 a 5 anos); infantil (de 6 a 9 
anos) e júnior (de 10 a 12 anos).

Suarão

Ubatuba está com 
poucas vagas para 
feriado de novembro

Aproveite o feriado da Pro-
clamação da República, 15 de 
novembro, sexta-feira, em uma 
das Colônias da APCEF/SP.

Ubatuba está com poucas 
casas disponíveis na data de fe-
chamento desta edição do jornal. 
Ligue rapidinho para garantir seu 
descanso.

Avaré, Campos do Jordão e 
Suarão também têm casas dispo-
níveis para reserva de hospeda-
gem no feriadão.

Ubatuba

sociação, pertinho da estação Re-
pública do metrô.

O encontro começa às 13 ho-
ras com a oficina de Autoimagem 

"Esqueça o que os outros 
pensam, construa uma 
autoimagem positiva", 
palestra de aromaterapia, 
oficina de sucos Detox e 
comemoração dos aniver-
sariantes do mês.

Inscrições pelo (11) 
3017-8331, 3017-8355 ou 
convites@apcefsp.org.br.



Reajuste salarial para todos os 
bancários será de 4,31% em 2019

Fenae
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Colégio Integração - Rua 
Prof. Antônio de Castro Lopes, 
613, Ermelino Matarazzo, capi-
tal, (11) 2546-7597 - www.co-
legiointegracao.com. Desconto: 
20% nas mensalidades.
• Resound Produtos Médicos - 
Confira unidades no site www.
centrosauditivosresound.com.br. 
Desconto: 30% na aquisição de 
aparelhos auditivos.

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.

Inaugurado em julho de 2015, o 
novo Parque da Mônica voltou 
com atrações inéditas. O maior 
parque coberto da América La-
tina oferece muitas atrações para 
pais e filhos, de forma lúdica, 
interativa e educativa, dentro do 
universo criado pelo cartunista 
Maurício de Sousa.
Onde fica: Shopping SP Market, 
Av. das Nações Unidas, 22.540.
Horário: de segunda a sexta-fei-
ra, das 10h30 às 16h30; fim de 
semana e feriado, das 11 às 19h. 
Entrada gratuita para crianças até 
1 ano e 11 meses.
Desconto: solicite código de des-
conto e compre pelo www.bilhe-
teria.com/apcefsp. 

Parque da Mônica com 
desconto

O reajuste salarial para a cate-
goria bancária será de 4,31% em 
2019. Após a data-base (1º de se-
tembro), os empregados da Caixa 
começam a receber, como previsto 
na Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT) da categoria bancária 
aprovada em 2018, reajuste com 
aumento real (INPC + 1%) nos 
salários e demais cláusulas econô-
micas (vale-refeição, vale-alimen-
tação, 13ª cesta, auxílio creche/
babá, PLR, pisos, gratificações, 
indenizações, etc.)

O valor do vale-refeição passa 
a ser R$ 36,69/dia e o vale-alimen-
tação de R$ 636,18/mês. Isso para 
a categoria bancária em geral.

A PLR na Caixa - cujo adianta-
mento foi pago dia 3 - é composta, 
além da regra básica e da parcela 
adicional previstas na CCT da ca-
tegoria (módulo Fenaban), pela 
PLR Social, conquista dos empre-
gados na campanha de 2010. 

A PLR Social é a distribuição 
linear de 4% do lucro líquido a to-
dos os empregados. Na Caixa, foi 
antecipado 50% do valor da PLR 

Saiba como ficam os pisos salariais e os valores dos vales refeição e alimentação

na primeira parcela (levando em 
consideração a projeção de lucro).

Aumento real - No primeiro 
semestre de 2018, 80,4% das cate-
gorias de trabalhadores consegui-
ram aumento acima da inflação. 
No segundo semestre de 2018, esta 
porcentagem caiu para 58,2%. No 
primeiro semestre de 2019, apenas 
57,7% conquistaram reajuste aci-
ma do INPC.

Nas empresas públicas, a “pro-
posta-padrão” de reajuste apresen-
tada tem sido de 70% da 
inflação. Os bancários, 
por conta do Acordo Co-
letivo assinado em 2018 
e válido por dois anos, 
estão entre os poucos tra-
balhadores de empresas 
estatais que receberão 
reajuste acima da inflação 
em 2019.

REG/Replan - Os 
aposentados que estão no 
plano REG/Replan Não 
Saldado também irão re-

ceber o reajuste conquistado pela 
categoria.

ACT - O Acordo Coletivo de 
Trabalho representa a luta da cate-
goria ano a ano por seus direitos. 
Nele estão asseguradas as conquis-
tas dos trabalhadores e, por isso, 
cada nova campanha nacional tem 
grande importância. A APCEF/SP 
montou uma linha do tempo com 
as principais características de 
cada Acordo dos bancários desde 
2003. Acesse nosso site e confira.

São Paulo define representantes 
para o Talentos Fenae/APCEF

Fenae antecipa  
sorteio de vagas  
para o Inspira 2020

A Fenae antecipou para 18 de 
setembro o sorteio do primeiro 
lote das vagas para quem deseja 
participar do Inspira 2020. Quan-
to mais o associado participar da 
Rede do Conhecimento, maior a 
chance de ser selecionado. O en-
contro acontecerá em São Paulo, 
dias 7 e 8 de fevereiro de 2020.

Mais do que um evento, o 
Inspira Fenae 2020 será uma ex-
periência sobre o futuro. Pensado 
especialmente para o pessoal da 
Caixa, o evento convidará o públi-
co para uma viagem ao futuro por 
meio de palestras, experiências 
interativas presenciais e tecnológi-
cas e uma comunicação inovadora, 
diferenciada e participativa. Temas 
como relações humanas, nossa 
vida no futuro, arte, música, tra-
balho, saúde e muito mais estarão 
em todo o contexto do ecossistema 
Inspira.

Quer saber como foi a edição 
passada? Acesse www.fenae.org.
br/inspirafenae2019.

Foi com muita música e alegria 
que os empregados da Caixa, ins-
critos no Talentos Fenae/APCEF - 
categoria música, subiram ao pal-
co no sábado (7). 

A seletiva estadual, realizada 
na Quadra dos Bancários na ca-
pital paulista, definiu os finalistas 
que disputarão a etapa nacional, 
em Florianópolis (SC).

Confira os resultados:

Composição
1º Maurício Neubern Abecia 

Garcia;
2º Elias Ferreira do Nascimen-

to Neto;
3º Fabiano Fernandes Martins.

Interpretação
1º Clissa Escobar Leite Rosa;
2º Hélio Barbosa dos Santos;
3º Mayara Maria Souza Pinto.
Acesse nosso site ou www.fe-

nae.org.br/talentos e confira tam-
bém os vencedores das demais 
categorias (Artes Visuais, Foto & 
Filme e Literatura).

Participantes cantam juntos na Seletiva Regional do Talentos Fenae/APCEF. Veja mais fotos na página 4.

Pisos salariais na Caixa Valores

Salário de ingresso R$2.955,00

Caixa R$5.272,00

Assistente (T2 N3) R$6.074,00

Tesoureiro R$8.239,00

GAN R$9.494,00

Benefícios Valores reajustados

Vale-refeição R$36,69 por dia

Vale-alimentação R$636,18

13º vale-alimentação R$636,18

Auxílio creche/babá R$488,62
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classificados@apcefsp.org.br
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Imagens

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

Apartamentos
• Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari (próx. ao 
Shopping), c/ 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 amb., 
escritório, coz. plan., á. s. c/ wc, 2 vagas, cond. c/ lazer. 
Gisele, (11) 99973-9144 / Ricardo, (11) 98690-7326.
• Vd., Guarulhos, Gopouva, c/ 3 dorm., 2 wcs, 1 vaga, 
72 m², piscina, salão de festas, elevador, portaria 24 
horas. R$ 295 mil. Isis, (11) 99927-6790.
• Vd., novo, na capital, a 2 quadras do metrô Santana, 
com 1 dorm., varanda, 1 vaga, salão de festas, acade-
mia, piscina. Terezinha Riego, (11) 98023-2041.

Casas
• Vd., em Jarinú, a 55 min. da capital, recém-reformada, 
c/ 4 suítes, despensa, churrasq., gramada, vagas p/ 7 
carros. A.t.: 1.108 m², a.c.: 243 m² (desocupada), doc. 
ok (habite-se, planta, CRI). Aceito financ. e permuta por 
apto. Sérgio, (11) 3023-1495/99938-1423 (Vivo).

Sobrado 
• Vd., na 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
• Vd., 2 terrenos no Termas de Santa Bárbara, quadra 
JL, 450 m² cada. R$ 60 mil cada lote ou R$ 100 mil os 
2. Luís Fernando, (11) 99613-5866.

Veículos
• Vd. Scooter Garinni (igual à SH 150 Honda), ano 2007, 
150 cc, bege metálico, 5.600 km, c/ baú, rodas aro 17, 
partida c/ controle remoto, bateria nova, freio a dis-
co nas duas rodas, manual, chave-reserva. R$ 4.800. 
Sérgio, (11) 3023-1495 (à noite) ou 99938-1423 (Vivo).
• Hyundai Tucson GLS 2.0 16 V Flex, automática, modelo 
2015, preta, 62 mil km, completa, único dono, revisões 
de 10 mil km, multimídia, câmera de ré, farol de nebli-
na, rodas de liga-leve, vidros elétricos, ar-cond., volante 
de regulagem de altura, direção hidráulica. R$ 46 mil. 
Paulo (11) 99906-6687 / paraty25@gmail.com.

Setembro

Excursão para Salesópolis, com 
hospedagem em Campos do Jordão

De 20 a 22

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

De 20 a 22

Comemoração da chegada da 
primavera em Suarão e Ubatuba

Dia 21

Jogos dos Aposentados, no clube da 
capital

Dias 28 e 29

Seletiva de música do Talentos Fenae/APCEF

Diversos
• Troco por bike dobrável ou vendo, Mountain bike Can-
non, aro 26, branca, c/ suspensão Spinner 100 mm, tra-
va no ombro, freio a disco, passador Rapid Fire, câmbio 
Shimano, pouco uso. Sérgio, (11) 3023-1495 (à noite) / 
99938-1423 (Vivo) / rodriguessergio1254@gmail.com.

 
Apartamento na Praia da Riviera

Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São 
Lourenço, acesso à Riviera e Itaguaré, varanda 
c/ churrasq., 2 dorms c/ ar cond., 2 wc, hidro, 3 
pisc., sauna, ofurô, brinq., salão de jogos, fit-
ness, lan house. Até 8 pessoas. Paulo Santa-
na / Maria do Carmo, (11) 96713-5421. Visite: 
http://suareservakakaepaulo.blogspot.com. Inauguração das piscinas da  

Subsede de Bauru

Dia 21


