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Representantes dos emprega-
dos da Caixa esperavam se reunir  
na noite de 4 de outubro com o 
presidente do banco, Pedro Gui-
marães, para tratar de assuntos re-
ferentes a condições de trabalho e 
direitos dos trabalhadores. No en-
tanto, foram surpreendidos com a 
ausência do presidente.

O presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra, o vice-
-presidente da Fenae, Sérgio Ta-
kemoto, o coordenador da Comis-
são Executiva dos Empregados da 
Caixa (CEE), o diretor do Sindi-
cato dos Bancários de São Paulo, 
Osasco e Região, Dionísio Reis 
Siqueira, e o presidente da Agecef/
SP, Ed Marcos Saba, entregaram 
carta ao vice-presidente de Ges-
tão de Pessoas, Roney de Olivei-
ra Granemann, que representou o 
presidente do banco no encontro.

Os representantes do empre-
gados da Caixa cobraram um po-
sicionamento da direção do banco 
sobre o Saúde Caixa, sobre os pro-
cessos de reestruturação e fecha-
mento de áreas promovidos pelo 
banco, ressaltaram a importância 
da Caixa 100% pública, da neces-
sidade urgente de mais contrata-
ções, inclusive do cumprimento 
previsto em lei de contratação de 
pessoas com deficiência, além de 
cobrarem o fim do descomissiona-
mento arbitrário que vem ocorren-
do na instituição.

Roney Granemann comprome-
teu-se a encaminhar as demandas 
dos empregados para o presidente 
da Caixa.

:: Leia, em nosso site, a íntegra 
da carta entregue ao vice-presiden-
te da Caixa.

O diretor-presidente da APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra, entrega carta com questionamentos sobre 
direitos dos empregados ao vice-presidente de Gestão de Pessoas, Roney de Oliveira Granemann, que 
representou o presidente do banco público no encontro

Justiça mantém incorporação da 
gratificação de função

Mais uma vez, a Justiça impe-
diu que a Caixa revogue a norma 
interna RH 151, que trata da in-
corporação de função. 

O Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT) negou recurso do 
banco, que tentava derrubar limi-
nar obtida pela Contraf-CUT. 

A liminar impede a revogação 
da norma e mantém o direito da 
incorporação de função aos em-
pregados que exercem o cargo por 
mais de 10 anos e são descomis-
sionados sem motivo.

Histórico - A direção da Cai-
xa tentou revogar a RH 151 em 
novembro de 2017, poucos dias 
antes da reforma trabalhista entrar 
em vigor. 

A Contraf-CUT entrou com 

ação civil pública e pedido de an-
tecipação de tutela para garantir a 
manutenção do normativo interno 
do banco.

A ação aguarda sentença e 
discute a incorporação da norma 
mais benéfica ao contrato de tra-
balho dos empregados do banco 
público.

A liminar foi concedida em 28 
de fevereiro de 2018 e proibiu a 
revogação da RH 151, mantendo 
o direito à incorporação da gratifi-
cação de função nas hipóteses de 
dispensa sem justo motivo. 

Foi confirmado o argumento 
da Contraf-CUT de que o RH 151 
é norma interna da Caixa e, por 
isso, incorpora o contrato de tra-
balho dos empregados, devendo 
ser respeitado. 

Governo quer tirar da Caixa (ou não) 
controle exclusivo do FGTS

O plano de tirar da Caixa a ex-
clusividade no controle do FGTS 
avançou nos últimos dias, com o 
relator da Medida Provisória do 
FGTS, deputado Hugo Motta (Re-
publicanos-PB), que aceitou in-
corporar a medida ao texto, após o 
Palácio do Planalto fechar acordo 
com o presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia. O parecer seria lido na 
Comissão Mista do Congresso no 
dia 8, mas foi adiada. 

Um dia antes, 7 de outubro, o 
Presidente da República se pronun-
ciou, pelas redes sociais, depois que 
os principais jornais do país anun-
ciaram mudanças no FGTS, afir-
mando que não saiu dele a orien-
tação para tirar a exclusividade da 
Caixa na gestão do Fundo.

O presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, segundo jornais, de-

fenderia a manutenção do contro-
le exclusivo do FGTS pela Caixa. 
Segundo ele, somente a Caixa pos-
sui condições de realizar o atendi-
mento que hoje é oferecido à po-
pulação relacionado ao fundo. 

Em entrevista à rádio CBN em 
3 de outubro, Pedro Guimarães 
comentou que a mudança pode-
ria afetar o acesso das populações 
de regiões pobres e distantes dos 
grandes centros. “Nessas regiões 
mais distantes o grande receio é 
que a gente tenha uma desorgani-
zação desse sistema”, declarou. 

O jornal O Estado de S. Paulo 
publicou, em 8 de outubro, que a 
direção do banco público irá pro-
por, ao governo federal, uma re-
dução da taxa de administração do 
fundo para tentar manter o contro-
le exclusivo do FGTS.



Unidades

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3042-1640

• 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

Dia 15 serão abertas 
reservas para segundo 
período de janeiro 

Visite o Museu da Imigração Japonesa 
com o APCEF nos Passos da Cultura
Associados e dependentes podem participar (pais, mães, sogros, sogras, cônjuges, filhos...)

O passeio do APCEF nos Pas-
sos da Cultura de outubro será no 
Museu Histórico da Imigração Ja-

ponesa no Brasil, na Liberdade, 
capital.

A visita acontece no dia 29, ter-

Excursão

Novas técnicas de viver bem são tema de 
excursão para Avaré em outubro

De 22 a 25 de outubro aconte-
ce o 1º Encontro da Felicidade na 
Colônia de Avaré.

Muitas surpresas estão reser-
vadas para os participantes, além 
de atividades físicas, de relaxa-
mento e integrativas, palestra com 
a especialista em terapias Fabiane 
Lorenzini e cardápio diferenciado 
com pratos leves e saudáveis.

Embarque no dia 22, terça-fei-
ra, às 8 horas, no Terminal Turísti-
co Barra Funda.

Informações e inscrições até 
17 de outubro pelo (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.

ça-feira, a partir das 10 horas. Em 
seguida, os participantes almoça-
rão em um tradicional restaurante 
japonês.

O Museu - O Museu conta a 
história da imigração japonesa no 
Brasil de uma forma muito espe-
cial. 

São mais de 97 mil itens no 
acervo (documentos, fotos, jor-
nais, utensílios domésticos, ví-
deos, quadros, além de kimonos) 
em três andares de exposições.

:: Informações e inscrições 
pelo (11) 3017-8331 ou convites@
apcefsp.org.br.

Na terça-feira, dia 15, às 7 
horas, serão abertas as reservas 
para hospedagem durante o se-
gundo período de janeiro (do dia 
6 ao dia 12) nas Colônias de Sua-
rão e Ubatuba.

Em Avaré, as reservas para 
todo o mês de janeiro foram 
abertas no dia 8. Em Suarão e 
Ubatuba, no dia 8 foram abertas 
as reservas para o primeiro perío-
do (de 2 a 5 de janeiro). 

Confira as próximas datas de 
abertura: 

Aproveite o feriadão 
de novembro para 
descansar nas Colônias

Faça agora mesmo sua reser-
va para descansar nas Colônias 
da APCEF/SP durante o feriado 
prolongado de 15 de novembro.

Há vagas nas Colônias de 
Avaré, Campos do Jordão e Sua-
rão. A Colônia de Ubatuba está 
com lista de espera.  

APCEF e Unisoli 
oferecem preços 
especiais em cruzeiros

Que tal embarcar em um cru-
zeiro com lazer completo e visitar 
destinos inesquecíveis? 

A APCEF/SP, em parceria com 
a Unisoli, oferece tarifas diferen-
ciadas em cruzeiros com saídas em 
dezembro e fevereiro.

O primeiro será entre 13 e 16 
de dezembro e inclui Santos, Bal-
neário Camboriú e Porto Belo. Em 
fevereiro, passeio será por Santos, 
Búzios, Salvador e Ilhabela ou San-
tos, Montevidéu e Buenos Aires.

Informações, (11) 3299-5300 
ou atendimento@redecom.tur.br.

Aposentados

3º Encontro Anual dos Aposentados 
acontece dia 3 de dezembro

Chegou a hora de fecharmos 
as atividades de 2019 com muita 
festa no 3º Encontro Anual dos 
Aposentados.

Ubatuba

Hospedagem em                           
Suarão e Ubatuba

Abertura de reservas

De 6 a 12 de janeiro 15 de outubro

De 13 a 19 de janeiro 22 de outubro

De 20 a 26 de janeiro 29 de outubro

De 27 de janeiro               
a 2 de fevereiro

5 de novembro

Avaré

Obra do renomado pintor japonês Seiji Togo exposta no Museu da Imigração Japonesa

Abraço da Felicidade durante excursão para a Colônia de Avaré em setembro

Encontro Anual dos Aposentados em 2018

O jantar está marcado para 3 de 
dezembro, terça-feira, das 19 às 23 
horas, no Restaurante Bovinu’s, no 
Clube Homs, localizado na Aveni-

da Paulista, 735, bem 
pertinho da estação 
Brigadeiro no metrô.

Jantar inclui be-
bidas e sobremesas, 
música e muitas sur-
presas

Inscrições até 20 
de novembro pelo (11) 
3017-8331 ou convi-
tes@apcefsp.org.br. 
Vagas limitadas.
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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.

Seminário em São Paulo debate Saúde 
Caixa e saúde mental dos empregados
Assim como o seminário nacional, ação faz parte da campanha "Não sofra sozinho"

A Fenae e a APCEF/SP promo-
vem o I Seminário Estadual Saúde 
Caixa e Saúde Mental dos Traba-
lhadores da Caixa no dia 26 de ou-
tubro, no clube da capital.

De acordo com uma pesquisa 
realizada pela Fenae, sobre casos 
de saúde mental dentro da insti-
tuição, 47% dos empregados da 
Caixa já tiveram conhecimento de 
algum episódio de suicídio entre 
colegas. Mais da metade dos entre-
vistados, 51,7%, conhece colegas 
que passaram por sofrimento em 
virtude das pressões no trabalho.

Importante chamar atenção 
também para o perigo iminente 
para o Saúde Caixa. A Caixa quer 
reduzir sua participação no cus-
teio, onerando os empregados e 

tornando o plano insustentável a 
longo prazo.

O Seminário faz parte do pro-
jeto “Não Sofra Sozinho”, uma 

campanha permanente da Fenae  
com foco na conscientização dos 
empregados sobre saúde mental e 
trabalho.

Numa linda casa de campo mora-
va Dona Porca Porpeta com seus 
três filhos. Certo dia, Paçoca, 
Pururuca e Costelinha decidiram 
morar sozinhos, despediram-se 
de sua mãe e saíram pela floresta 
à procura de um bom lugar para 
montar suas casinhas. Confira 
essa história de uma forma muito 
divertida e com desconto.
Onde: Teatro Bibi Ferreira, Av. 
Brigadeiro Luís Antônio, 931, 
Bela Vista, capital.
Datas: 12, 19 e 26 de outubro.
Desconto: solicite código de des-
conto e compre pelo www.bilhe-
teria.com/apcefsp. 

Os Três Porquinhos -  
O Musical

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Unidade de Ensino de São 
Paulo (Unasp) - Consulte unida-
des em www.unasp.edu.br - (11) 
2128-6110. Desconto: 10% em 
todos os cursos.

• Wizard - Unidades em 
Embu das Artes (centro), 

Barueri (centro, Jardim Paulista 
e Tamboré) e Carapicuíba (Aris-
ton e centro). Desconto: 20% nas 
mensalidades.

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

NOVO
Fenae

Novo sorteio para o Inspira Fenae 
acontece dia 14 de outubro

Fenae leva você para 
CES 2020, em Las Vegas

Quer saber sobre o futuro que 
vem aí? Então participe da Rede 
do Conhecimento e concorra a va-
gas para a Missão Técnica na CES 
2020, a maior feira de tecnologia 
do mundo, que acontece em janei-
ro em Las Vegas, Estados Unidos.

O sorteio para a visita técnica 
na CES será realizado no dia 21 de 
outubro e quanto mais interações 
na plataforma mais cupons para 
participar. São três vagas reserva-
das para o pessoal da Caixa que in-
terage na Rede do Conhecimento.

Fique atento: dia 14 de outubro 
acontece mais um sorteio para o 
Inspira Fenae 2020. Serão sortea-
das mais 113 vagas. 

Quanto mais interações mais 
chances de conseguir cupons para 
participar dos sorteios. Os cupons 
são gerados a partir do primeiro 
acesso à Rede do Conhecimento, 
ao se matricular e na conclusão de 

um curso, ao assistir pílulas do co-
nhecimento, ao ouvir um podcast, 
na visualização de infográficos e 
vídeos. Serão consideradas as inte-
rações na plataforma de educação 
entre 4 de abril e 13 de outubro.

Serão disponibilizadas ainda 
10 vagas para dependentes, sortea-
das em 21 e 28 de outubro. O tema 
deste ano é Futuro. 

O palestrante, professor de criatividade e fundador da Keep Learning School, Murilo Gun, no Inspira 2019

Acesse www.fenae.org.br/rededoconhecimento ou inspirafenae2020.fenae.org.br e saiba mais

Defesa das empresas públicas

Dia 10 tem Audiência Pública em Ferraz de Vasconcelos
Nesta quinta-feira, dia 10, 

acontece mais uma audiência em 
defesa das empresas públicas, des-
ta vez em Ferraz de Vasconcelos. 

A próxima está agendada na 
Câmara Municipal de Itaquaque-
cetuba dia 16, em Guarulhos no 
dia 25 e em Mairiporã, dia 30. 

A Caixa e o Banco do Brasil 

enfrentam processo de fatiamento 
com a venda de partes de seus ne-
gócios. 

No caso da Caixa estão na mira 
a área de gestão de ativos, cartões, 
loterias e seguridade, além de ou-
tros ativos rentáveis.

O objetivo das audiências 
abertas ao público é enfatizar a 

importância das estatais para o de-
senvolvimento regional.

Já foram realizados debates em 
Araraquara, Arujá, Barretos, Ca-
tanduva, Francisco Morato, Fran-
co da Rocha, Jundiaí, Limeira, 
Mauá, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul e São José do 
Rio Preto.
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Para ver mais fotos e vídeos, acesse www.apcefsp.org.br > Informações > Multimídia

Apartamentos
• Vd., Praia Grande, Boqueirão, 200 m da praia, c/ 2 
dorms., garagem. R$ 215 mil. Roberto (13) 98166-5819.
• Vd., na Enseada, Guarujá, c/ 3 dorm. (sacada), living 2 
amb., 2 wc, lavand. indep., 1 vaga, armários, 2º andar, 2 
elevadores. R$ 260 mil. Aceito financ. e carro. Airton, (11) 
99992-0986 (WhatsApp),  solicite fotos.

Casas
• Vd., em Jarinú, a 55 min. de São Paulo, recém-reforma-
da, c/ 4 suítes, despensa, churrasq., gramada, garagem p/ 
7 carros. A. t.: 1.108m², a. c.: 243 m²., desocupada. Doc. 
ok. R$ 430 mil. Aceito financ. e apto. em SP ou Jundiaí. 
Sérgio, (11) 3023-1495 / 99938-1423 (Vivo) / rodrigues-
sergio@superig.com.br

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).

Chácara
• Vd., em cond. fechado, Boituva, 1000 m. de área gra-
mada, cercada, pomar, psicina com led e cascata, churras-
queira, fogão e lenha, depósito. Casa c/ 2 dorm., varan-
dão. R$ 380 mil. Roberto, (11) 94718-1843 (solicite fotos).

Terreno
• Condomínio Euroville II, Bragança Paulista, 300 m, li-

Comemoração da chegada da primavera em Avaré

Outubro

Encontro da Felicidade, na Colônia da 
APCEF/SP em Avaré

Dia 22

Cerimônia de premiação do Concurso 
de Desenho Infantil 2019

Dia 12

Abertura de reservas nas Colônias 
para segundo período de janeiro 
(hospedagem do dia 6 ao dia 12)

Dia 15

1º Seminário Estadual sobre Saúde 
Mental dos Trabalhadores da Caixa, 
no clube

Dia 26

Sorteio para o Inspira Fenae 2020
Dia 14

Início da Copa de Futebol de Campo 
para atletas com mais de 40 anos

Dia 20

Para anunciar, envie e-mail para

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

geiro declive à esquerda. R$ 155 mil. Márcia, (11) 97264-
9992/ caramaschi12000@yahoo.com.br. 

Veículos
• Punto Attractive 1.4, 2017, vermelho, completo, 25 mil 
km, ar cond., vidros elétricos, direção regulável, hidráuli-
ca, sensores e câmera de ré, revisões ok, placa 3 de Ba-
rueri, único dono. R$39 mil. José Wilson, (11) 96327-7357.
• Toyota Corolla GLI 1.8, 2011, 85 mil km, flex, mecânico, 
preto, completo, ar cond., vidros e direção elétricos, placa 
1 de Barueri. R$ 37 mil. José Wilson, (11) 96327-7357.
• Pólo Sedan 2003, azul, ar cond. digital, computador de 
bordo, AM/FM e CD Player, trava elétrica, alarme, 49 mil 
km, vidros elétricos, rodas liga, manual, chave-reserva, 
2° dono, R$ 17.900  Janaina, (11) 98387-4257.
• Scooter Garinni,  2007, 150cc, cbege metálico, 5.700 km 
originais, c/ baú, rodas aro 17, partida com controle re-
moto, bateria nova, freio a disco, manual, chave-reserva. 
R$ 4.300. Sérgio, (11) 3023-1495 (à noite) / 99938-1423 
(Vivo) / rodriguessergio@superig.com.br
• Honda New Civic 1.8 LXL SE, prata, flex, 2011, c/ 88 
mil km, câmbio automático c/ trocas no volante, ar di-
gital, bancos em couro, película antivandalismo, piloto 
automático, ABS/EBD, 4 pneus novos, , único dono. R$ 42 
mil. Luciane, (11) 99449-0354 / lubertinenavarro@gmail.
com (solicite fotos).

Diversos
• Troco por bike dobrável ou vendo, Mountain bike 
Cannon, aro 26, branca, c/ suspensão Spinner 100 mm, 

trava no ombro, freio a disco, passador Rapid Fire, câmbio 
Shimano, pouco uso. Sérgio, (11) 3023-1495 (à noite) / 
99938-1423 (Vivo) / rodriguessergio1254@gmail.com.
• Vd. volante Logitech G29 Driving Force, PS3/PS4 c/ efei-
tos realísticos de pilotagem, na caixa, R$ 1.250 (aceito 
contra oferta razoável). Miguel, (11) 98333-8740 (Tim, 
WhatsApp).

 
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.

Aptos e casas duplex, lançamento, Saúde 
Aptos. c/ 2 dorm. (1 suíte) e casas c/ 2 suítes, lavabo, 
1 vaga, depósito. 350 metros do metrô Saúde com vista 
para o Planalto Paulista. Agende visita. Ongaro, (11) 
99854-6740 (WhatsApp)

Trabalho para aposentados 
Para quem tiver interesse em trabalhar no mercado 
imobiliário. Herminio, (11) 96398-2138.

 

Circuito Ubatuba Beach Run, etapa 
Praia de Perequê-açú

Dia 27


