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Esta semana tem Audiência Pública 
na cidade de Itaquaquecetuba

Na quarta-feira, dia 16, aconte-
ce mais uma audiência em defesa 
das empresas públicas, desta vez 
em Itaquaquecetuba.

O evento ocorre na Câmara 
Municipal e é aberto ao público. O 
objetivo é enfatizar a importância 
das estatais para o desenvolvimen-
to regional.

A próxima audiência está 
agendada na Câmara Municipal de 
Guarulhos no dia 25 e em Mairi-
porã, 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.

Já foram realizados debates em 
Araraquara, Arujá, Barretos, Ca-
tanduva, Ferraz de Vasconcelos, 
Francisco Morato, Franco da Ro-
cha, Jundiaí, Limeira, Mauá, São 
Bernardo do Campo, São Caetano 
do Sul e São José do Rio Preto.

A Comissão Paritária - com-
posta por representantes dos em-
pregados e da direção da Caixa -, 
que debate os critérios da Promo-
ção por Mérito ano-base 2019, se 
reuniu em Brasília no dia 14 de 
outubro. 

Foi apresentada, pelos represen-
tantes dos empregados, proposta de 
sistemática para concessão dos del-
tas que prevê pontuação final de até 
70 pontos, sendo 50 pontos com-
postos por critérios objetivos e 20 
pontos por critérios subjetivos. Ao 
alcançar 40 pontos, o empregado já 
teria direito ao delta. 

O modelo sugerido é parecido 
com o que foi aplicado em 2015 
para os empregados da Caixa.

Os representantes da Caixa 
comprometeram-se a levar a pro-
posta para a direção do banco e 
dar resposta na reunião com a Co-
missão Executiva dos Empregados 
(CEE) marcada para a próxima 
terça-feira, 22 de outubro.

Evolução no Plano de Cargos 
e Salários - A Promoção por Me-
recimento, forma de progressão no 
Plano de Cargos e Salários (PCS) 
- junto com a Promoção por Anti-
guidade, que é aplicada no aniver-
sário de dois anos do contrato de 
trabalho - deixou de ser aplicada 
em 1996. 

Após 1998, a situação agra-
vou-se, pois os empregados admi-

tidos a partir desta data foram en-
quadrados em um novo Plano de 
Cargos e Salários que, na carreira 
administrativa, possuía apenas 15 
referências, com um piso e um teto 
que, atualizados pelos índices de 
reajuste alcançados nas campa-
nhas salariais, são de R$ 2.949 e 
R$ 3.788 respectivamente (valores 
atuais). 

Assim, a última referência do 
PCS, que seria alcançada pelo em-
pregado somente após 30 anos de 
trabalho, considerando as promo-
ções por antiguidade a cada dois 
anos e a ausência da promoção por 
merecimento, era apenas R$ 839 
maior que a referência de ingresso 
na Caixa.

Em 2008, os empregados con-
quistaram a unificação dos PCS de 
quem foi admitido antes e depois 
de 1998, ampliando o teto e resta-
belecendo as Promoções por Me-
recimento. 

O novo PCS, atualmente em 
vigência na Caixa Econômica Fe-
deral, conta com 48 referências, 
sendo a inicial (201) R$ 2.955 e a 
última (248) R$ 8.633, diferença 
de R$ 5.678 entre a referência fi-
nal e a inicial.

Considerando a concessão de 
um delta merecimento a cada ano e 
o delta por antiguidade a cada dois 
anos, o empregado pode alcançar 
o topo do novo PCS após 32 anos 
trabalhados na Caixa.



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 22 serão abertas 
reservas para terceiro 
período de janeiro 

4º Encontro da Diversidade terá como 
tema a Pessoa com Deficiência 
Anote na sua agenda: evento acontece dia 30 de novembro, sábado, na capital

Aposentados

Inscrições para Passos da Cultura terminam dia 25
A APCEF/SP leva você para 

conhecer um pouco mais da histó-
ria da imigração japonesa na pró-
xima edição do APCEF nos Passos 
da Cultura.

A visita ao Museu da Imigra-
ção Japonesa acontece no dia 29 
de outubro, terça-feira, às 10 ho-
ras. São mais de 97 mil itens em 
três andares de exposições.

Em seguida, os participantes 
almoçarão em um tradicional res-
taurante japonês.

Informações e inscrições pelo 
(11) 3017-8339 ou convites@ap-
cefsp.org.br.

O 4º Encontro da Diversidade 
já tem data marcada: 30 de novem-
bro, sábado, no Salão Paulista do 
Club Homs, na capital, próximo da 
estação Brigadeiro do metrô. 

O tema deste ano é “PcD: di-
ferenças e semelhanças que nos 
unem”. Está sendo preparada uma 
programação muito especial sobre 
o respeito à Pessoa com Deficiên-
cia (PcD), com debates, palestras, 
interação, jogos.

O objetivo do Encontro da Di-
versidade é promover debates e 
incentivar a reflexão sobre temas 
diversos de modo a contribuir para 
a cidadania e o desenvolvimento 
da sociedade.

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

Na terça-feira, dia 22, às 7 
horas, serão abertas as reservas 
para hospedagem durante o ter-
ceiro período de janeiro (do dia 
13 ao dia 19) nas Colônias de 
Suarão 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 pe-
ríodo (de 2 a 5 de janeiro) e dia 
15 para o segundo (de 6 a 12 de 
janeiro). 

Confira as próximas datas de 
abertura: 

Os jogos da tradicional Copa 
de Futebol de Campo organizada 
pela APCEF/SP para atletas com 
mais de 40 anos começa dia 20 de 
outubro, no clube em Interlagos, 
na capital.

Todo ano é homenageada uma 
pessoa importante para o esporte 
da APCEF/SP. Este ano, a home-
nagem será para Joaquim Silvio 
Colturato Barbeiro, o Velho Juca, 
aposentado de São José do Rio 
Preto e grande incentivador do fu-
tebol na sua região.

Inscrições pelo telefone (11) 
96334-1276 (WhatsApp) ou pelo 
e-mail esportes@apcefsp.org.br.

Esportes

APCEF organiza Copa para atletas com mais de 40 anos. Participe!

Passeio pelo centro velho da capital na edição de julho do APCEF nos Passos da Cultura

Equipe Quarta Total, ganhadora da Copa de Futebol de 2018

Suarão

Hospedagem em                           
Suarão e Ubatuba

Abertura de reservas

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

Utilize pontos do 
Mundo Caixa nas 
Colônias da APCEF/SP

Você sabia que pode utilizar 
pontos do Mundo Caixa para pa-
gamento de diárias das Colônias 
da APCEF/SP? Informe-se, (11) 
3017-8306 ou diretamente nas 
Colônias.

Passe um dia divertido 
no clube da APCEF/SP

As piscinas e o restaurante 
do clube, em Interlagos, capital, 
estão abertos desde o fim de se-
tembro. Aproveite os espaços: há 
quadras, churrasqueiras, redário, 
etc. Informações, (11) 5613-
5600 ou cecom@apcefsp.org.br.
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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.

Projeto pretende abrir exploração do 
penhor para qualquer Pessoa Jurídica
Quebra de monopólio no penhor pode facilitar agiotagem e lavagem de dinheiro

Está em tramitação na Câma-
ra dos Deputados um projeto que 
pretende acabar com o monopólio 
da Caixa com o penhor. A propos-
ta é de autoria do deputado Paulo 
Eduardo Martins (PSC/PR).

O texto autoriza Pessoas Ju-
rídicas de direito privado a pres-
tarem serviço de penhor de bens 
móveis e extingue o monopólio do 
penhor concedido à Caixa. Essa 
exclusividade existe desde 1969.

O penhor é conhecido como 
uma linha de crédito com uma das 
menores taxas do mercado e sem 
burocracia. No entanto, a quebra 
do monopólio da Caixa nos ter-
mos deste projeto não faria apenas 
com que outros bancos pudessem 
operar este tipo de atividade, mas 
com que qualquer Pessoa Jurídica 
possa oferecer o serviço.

Paulo Eduardo alega em seu 
projeto que os motivos que leva-
ram o governo a criar o monopólio 
de penhor não existem mais. São 
eles: a) facilitação da agiotagem; 
b) viabilização de lavagem de di-
nheiro; c) realização de extorsão; 
d) ausência de controle do Estado; 
e) viabilização de venda de bens 
roubados ou furtados.

O texto do projeto diz que 

“certamente, poder-se-ia vislum-
brar tais motivações no passado, 
entretanto, no atual momento tec-
nológico, há como regular ade-
quadamente o exercício dessa 
atividade de forma a evitar que se 
utilize o penhor para a consecução 
de atividades criminosas”. Porém, 
basta acompanhar o noticiário para 
saber que tais práticas estão longe 
de ser raridade.

Além disso, a proposta alega 

que o serviço é subexplorado pela 
Caixa, problema cuja melhor so-
lução seria expandir o número de 
agências do banco que operam o 
penhor e investir na qualificação 
de seus empregados, além de rea-
lizar a substituição dos avaliadores 
dos altos graus da carreira que se 
aposentam ou saem do banco.

No momento, o projeto está na 
Coordenação de Comissões Per-
manentes da Câmara.

Você sabia que a Avenida Pau-
lista fica fechada para os carros 
todo domingo, das 9 às 17 horas? 
Isso significa que é possível ca-
minhar em meio a uma das ave-
nidas mais movimentadas de São 
Paulo, sem falar nos diversos 
centros culturais e atrações que a 
icônica Avenida abriga!
E se você é associado da APCEF 
e não mora na capital, pode se 
hospedar no Flat da Associação, 
que fica na Rua Bela Cintra, e 
aproveitar um fim de semana di-
ferente em São Paulo.
Flat Paulista: informações e re-
servas, (11) 3017-8300 ou flatap-
cef@apcefsp.org.br.

Domingo na  
Avenida Paulista

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Hotel Lancaster - Rua 
Voluntários da Pátria, 91, 

centro, Curitiba (PR), (41) 3301-
8953 - www.hotellancaster.com.
br. Desconto: tarifas 
com descontos espe-
ciais para associados 
da APCEF/SP.

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

NOVO

Fenae

Dia 21 tem novos sorteios do Inspira Movimento Solidário 
lança campanha para o 
Lar de Petrópolis

Os empregados da Caixa têm 
todo o mês de outubro para parti-
cipar da campanha em prol do Lar 
Nossa Senhora das Graças, em Pe-
tropólis (RJ). O objetivo é adquirir 
itens pedidos pelas crianças e ma-
teriais para sala de entretenimento.

Para doar, acesse lardecrian-
cas.mundocaixa.com.br e esco-
lha o sonho com o qual pretende 
contribuir. A cada R$ 5,00 ou 500 
pontos do Mundo Caixa doados, 
você ganha um cupom para con-
correr a uma viagem para Petró-
polis e entregar pessoalmente os 
presentes. 

No próximo dia 21 tem mais 
sorteios do Inspira Fenae 2020. 
Confira:

CES 2020 - Serão sorteadas 
três vagas para o pessoal da Caixa 
que interage na Rede do Conheci-
mento para uma missão técnica na 
maior feira de tecnologia do mun-
do, que acontece em janeiro em 
Las Vegas, nos Estados Unidos.

Dependentes - Ou-
tra novidade deste ano 
é a participação de de-
pendentes de associa-
dos. Em 21 de outubro, 
10 vagas serão sorteadas 
entre aqueles que intera-
girem na plataforma de 
educação até 20 de ou-
tubro.

Inspira Fenae 2020 

- O evento acontece em 7 e 8 de 
fevereiro, com o tema Futuro. Pro-
mete experiências inovadoras e 
tecnológicas, que vão mudar a sua 
percepção sobre como serão as re-
lações humanas no futuro.

Podem participar empregados 
da ativa, aposentados ou pensio-
nistas, que comprovem a condição 
de associados na data do sorteio.  

Acesse inspirafenae2020.fe-
nae.org.br e saiba mais.

Clóvis de Barros Filho no Inspira 2019, em Belo Horizonte (MG)



Anúncios AgendaInformes publicitários

Imagens

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

Sobrado 
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, c/ 3 dorms. 
(1 suíte), armários, sala 2 ambs., quintal c/ churrasq., jd. 
de inverno, 2 vagas. Aceita financ. R$ 560 mil. Roberto / 
Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).

Terreno
• Em Paranapamema, Cond. Riviera de Santa Cristina 
XIII, lote 13/Q IA, 450 metros, clube náutico, restauran-
te, piscinas, quadras poliesportivas, segurança completa, 
portarias. Doc. ok. Estuda proposta. R$ 20 mil. Margarida, 
(11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Veículo
• Honda CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. 2013, branco, 

Jogos dos Aposentados, no clube da APCEF/SP

Outubro

Abertura de reservas nas Colônias para 
o terceiro período de janeiro

Dia 22

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.

I Seminário Estadual Saúde Caixa e 
saúde mental dos trabalhadores da Caixa

Dia 26

bancos de couro, 80 mil km. R$42 mil. Luiz Sérgio, (19) 
97409-5584.

 
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.

APCEF de Portas Abertas comemora chegada da primavera


