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Apesar de estarmos há dois 
meses do final do ano, os empre-
gados ainda não sabem quais os 
critérios da promoção por mere-
cimento 2019. As discussões, que 
iniciaram em fevereiro, ficaram 
travadas por conta da intransigên-
cia da empresa, que recusou as 
propostas dos empregados na Co-
missão Paritária e quis impor o re-
sultado da GDP para apuração dos 
elegíveis aos deltas. 

Após longo processo de dis-
cussão, a proposta evoluiu para 
um modelo semelhante ao aplica-
do entre 2015 e 2017, que prevê 
uma pontuação total possível de 
70 pontos na sistemática (50 ob-
jetivos, divididos entre cursos da 
UCC, iniciativas de autodesenvol-
vimento, frequência e PCMSO, e 

20 subjetivos, referentes à nota do 
empregado na avaliação de com-
petências), garantindo a promoção 
aos empregados que atingirem 
pelo menos 40 pontos.

Porém, até agora, a Caixa não 
apresentou respostas para deman-
das dos trabalhadores, como o cré-
dito dos deltas retroativo a janeiro 
e que a participação na greve geral 
não tenha reflexos na aplicação da 
sistemática.

A empresa havia se compro-
metido a trazer estas respostas du-
rante esta semana.

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 mere-
cimento.

O novo PCS, atualmente em 
vigência, conta com 48 referên-
cias, sendo a inicial (201) R$ 
2.955 e a última (248) R$ 8.633, 
diferença de R$ 5.678 entre a refe-
rência final 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.

Reunião em Jundiaí discute horas 
extras de trabalho aos sábados

Nesta quarta-feira (30) ocor-
reu uma mesa redonda na GR-
TE-Jundiaí (antiga delegacia 
regional do trabalho) entre o 
Sindicato dos Bancários de Jun-
diaí e região, APCEF/SP e a Su-
perintendência Regional da CEF 
em Jundiaí.

Nesta mesa redonda, mediada 
pela GRTE-Jundiaí, foram de-
batidos assuntos relacionados à 
jornada de trabalho bancário aos 
sábados, inclusive a maneira de 
quitação adotada para os empre-
gados envolvidos na ação de pa-
gamento de Saques do FGTS.

Ao final da reunião foi lavrada 
uma ata contendo os assuntos dis-
cutidos e as deliberações/compro-
missos encaminhados. Os com-
promissos assumidos pela Caixa 
após cobrança das representações 
dos empregados são: definição de 
calendário de compensação para 
os gerentes gerais com indicativos 

de data e prazo até 31 de janeiro 
de 2020, garantia de que a von-
tade do empregado que for traba-
lhar aos sábados será respeitada e 
de que os empregados não serão 
dispensados aos sábados duran-
te o expediente por iniciativa do 
gestor, além da garantia de que a 
finalidade de abertura aos sábados 
seja respeitada, com o compro-
misso da SR realizar acompanha-
mento para combater eventuais 
desvios.

O tema já havia sido discuti-
do em reuniões ocorridas ante-
riormente entre o Sindicato dos 
Bancários de Jundiaí, APCEF/
SP e a SR Jundiaí. A APCEF/SP 
vem debatendo também com SRs 
de outras localidades sobre a jor-
nada de trabalho aos sábados em 
decorrência dos saques do FGTS, 
assunto que também tem sido 
tema de discussões na mesa per-
manente.

Audiência em Guarulhos ressalta 
importância dos bancos públicos

A importância das empresas pú-
blicas foi tema de mais uma audiên-
cia realizada em Câmara Municipal 
do Estado de São Paulo, desta vez, 
em Guarulhos, no dia 25.

Guarulhos é a segunda maior 
cidade do estado de São Paulo, com 
1.365.899 habitantes e tem o quarto 
maior PIB (Produto Interno Bruto) 
do estado, ficando atrás apenas da 
capital, de Osasco e Campinas.

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

Este enfraquecimento pode 
comprometer a sustentabilidade fi-
nanceira destas instituições e afetar 
a capacidade de atuação na execu-
ção de políticas públicas.

Levantamento feito pela AP-
CEF/SP aponta que o crédito imo-
biliário da cidade (90,33%) foi con-
cedido pela Caixa, gerando mais 

emprego, renda e moradia para a 
população.

Em relação ao crédito total con-
cedido na cidade, a Caixa foi res-
ponsável por R$ 3.751.171.185,00, 
quase metade de todo crédito dis-
ponibilizado pelos bancos, sejam 
públicos ou privados, para a popu-
lação de Guarulhos. Caixa e Banco 
do Brasil, juntos, respondem por 
70% do crédito do município.

Em 2018, a cidade recebeu do 
Fundeb, por meio do Banco do Bra-
sil, mais de R$ 450 milhões para in-
vestimento na educação básica, da 
creche ao ensino médio.

A audiência foi realizada por so-
licitação do Sindicato dos Bancários 
do ABC e contou com a presença de 
representantes da APCEF/SP.

Já foram realizados debates 
nas Câmaras Municipais de ci-
dades como Araraquara, Arujá, 
Catanduva, Ferraz de Vascon-
celos, Guarulhos, Itaquaquece-
tuba, Mauá, São Bernardo do 
Campo e São Caetano do Sul. 



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 5 serão abertas 
reservas para último 
período de janeiro 

Dezembro tem confraternização dos 
aposentados no Club Homs
Chegou a hora de fechar as atividades de 2019 no 3º Encontro Anual dos Aposentados

Eventos

Garanta mesas e convites para a 23ª Festa do Chopp
O clube da APCEF/SP será 

palco, mais uma vez, da tradicio-
nal Festa do Chopp da APCEF/SP. 
Será dia 23 de novembro, sábado, 
a partir das 22 horas.

Além do chopp geladinho, vai 
ter música boa com a Banda Feel 
Good, Fervo Samba Show e DJ, 
além do campeonato de chopp.

Para adquirir mesas e convites, 
ligue (11) 3017-8355, 3017-8331, 
5613-5600, envie e-mail para con-
vites@apcefsp.org.br ou compre 
na secretaria do clube.

Haverá transporte da estação 
Conceição do metrô.

O 3º Encontro Anual dos Apo-
sentados será dia 3 de dezembro, 
terça-feira, das 19 às 23 horas, no 
Restaurante Bovinu’S, no Clube 
Homs, pertinho da estação Briga-
deiro no metrô. Jantar inclui bebi-
das e sobremesas, música e muitas 
surpresas.

Associados aposentados e de-
pendentes a partir de 12 anos pa-

Na terça-feira, dia 5, às 7 ho-
ras, serão abertas reservas para 
hospedagem durante o quinto e 
último período de janeiro (de 27 
de janeiro a 2 de fevereiro) nas 
Colônias de Suarão e Ubatuba.

Para outros períodos, ligue no 
espaço de sua preferência, con-
sulte a disponibilidade de vagas 
e faça sua reserva.

30 de novembro tem Encontro da Diversidade na capital

Hospede-se no Flat da 
APCEF/SP em Santana

Com muita praticidade para 
quem precisa de hospedagem 
em São Paulo, o Flat da APCEF 
em Santana fica bem pertinho do 
metrô, oferece duas camas de 
solteiro e um sofá-cama, sala e 
copa conjugadas com frigobar, 
micro-ondas, cafeteira.

Diária inclui café da manhã, 
camareira, portaria 24 horas, es-
tacionamento com manobrista, 
Wi-Fi gratuito. Aproveite!

Delícia de prato servido na lanchonete da 
Colônia de Suarão

gam R$ 20. Associados da ativa 
e dependentes a partir de 12 anos  
pagam R$ 40. Dependentes de 7 
a 11 anos, R$ 20. Convidados pa-
gam R$ 70.

Inscrições no site da APCEF/
SP. Informações, ligue (11) 3017-
8331 ou envie e-mail para convi-
tes@apcefsp.org.br. Vagas limita-
das.

Café da manhã incluso na diária do Flat da 
APCEF/SP em Santana

Encontro Anual dos Aposentados em 2018, que teve como tema: Revelações

A edição de novembro do 
APCEF de Portas Abertas será 
em São José do Rio Preto, dia 7 
de novembro, quinta-feira, a par-
tir das 19 horas, na Casa Grande 
Forneria, tradicional pizzaria ins-
talada em um antigo e charmoso 
casarão da Vila Redentora.

Informações, (11) 3017-8331, 
97612-3600 (WhatsApp) ou con-
vites@apcefsp.org.br. 

Inscrições no site da APCEF, 
vagas limitadas.

Rio Preto recebe Portas 
Abertas em novembro

Dia 30 de novembro, sábado, 
tem Encontro da Diversidade no 
Salão Paulista do Club Homs, bem 
pertinho da estação Brigadeiro do 
metrô. 

O objetivo do Encontro é pro-
mover debates e incentivar a refle-
xão sobre temas diversos de modo 
a contribuir para a cidadania e o 
desenvolvimento da sociedade. O 
tema deste ano é “PcD: diferenças 
e semelhanças que nos unem”. 

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

Chopp geladinho e música boa na tradicional Festa da APCEF/SP em 2018

"Ninguém solta a mão de ninguém": recado dos participantes do Encontro da Diversidade em 2018, que 
debateu a violência contra a mulher
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EXPEDIENTE

Entidades debatem a defesa dos bancos 
públicos e da soberania nacional
Seminário organizado pela Fenae e Contraf-CUT ocorreu em Brasília, dia 29 

APCEF Indica

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.

A Unisoli, em parceria com a 
APCEF/SP, oferece tarifas di-
ferenciadas em cruzeiros Costa 
Fascinosa. Inscrições até 31 de 
outubro.
Itinerário: Santos, Búzios, Sal-
vador, Ilhabela, Santos.
Data: de 16 a 22 de fevereiro.
Itinerário: Santos, Montevidéu, 
Buenos Aires, Santos.
Data: de 29 de fevereiro a 8 de 
março.
Garanta sua cabine: Unisoli, 
(11) 3299-5300 / 94759-3842 ou 
lazer@unisoli.com.br

Temporada de cruzeiros 
Costa Fascinosa

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Colégio João XXIII - Av. Pe-
nha de França, 35, Penha, capital, 
(11) 2942-1488 - www.colegio-
joao23.com.br. Desconto: 60% 
em ensino superior, 50% em pós-
-graduação, técnico, infantil e 1º 
ano do fundamental, 40% de 2º 
ao 5º ano e 30% do 6º ao 9º ano e 
ensino médio.

• Spa Sorocaba - Rodovia Rapo-
so Tavares, km 104,5, Parque Ve-
reda dos Bandeirantes, Sorocaba, 
(15) 2102-6778 - www.spasoro-
caba.com.br. Desconto: 5%.

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

Com o objetivo de discutir os 
impactos econômicos e sociais das 
privatizações dos bancos públicos 
e a violação da soberania nacional, 
a Fenae e a Contraf-CUT realiza-
ram no último dia 29, em Brasília, 
o seminário nacional “O Brasil é 
nosso - Em defesa dos bancos pú-
blicos e da soberania nacional”. 

O evento contou com a parti-
cipação de representantes sindicais 
e de trabalhadores das instituições 
financeiras públicas e empresas es-

tatais, entre elas, a APCEF/SP.
Um dos propósitos é refletir so-

bre os processos de desmonte do 
patrimônio público em andamento 
no país, apresentando ainda a visão 
de outros segmentos da economia 
sobre a importância dos serviços 
e das políticas operacionalizadas 
pelos bancos públicos. A defesa 
da soberania nacional foi um dos 
eixos definidos na 21ª Conferência 
Nacional dos Bancários, ocorrida 
no início de agosto, em São Paulo.

O vice-presidente da Fenae e 
ex-presidente da APCEF/SP, Sér-
gio Takemoto, lembrou a venda 
de um pedaço importante do úni-
co banco 100% público do país, a 
Loteria Instantânea Exclusiva (Lo-
tex), entregue de “mão beijada” 
para um consórcio estrangeiro: 
“Tal como ocorre com outros ban-
cos e empresas públicas, a venda 
para a iniciativa privada de áreas 
estratégicas da Caixa mira a redu-
ção do papel social do banco. Isso 
mostra que, apesar das trapalhadas 
do governo, a agenda econômica 
de privatizações continua em an-
damento e de forma acelerada”.

Ato por soberania, direitos e 
empregos - Na quarta-feira (30), 
também em Brasília, os bancários 
uniram-se a outras categorias de 
trabalhadores em um grande ato 
em defesa dos direitos, do empre-
go e da soberania nacional. 

Os manifestantes marcharam 
até a Esplanada dos Ministérios 
em protesto contra os ataques e as 
propostas de privatização.

Saúde

Empregados debatem Saúde Caixa e 
saúde mental em seminário regional

Diretoria da APCEF/SP 
apoia Rita Serrano em 
eleição para o CA

No sábado, 26 de outubro, no 
Centro de Eventos da APCEF/SP, 
na capital, empregados do banco 
público participaram do 1º Semi-
nário Estadual Saúde Caixa e Saú-
de Mental dos Trabalhadores da 
Caixa.

Em um primeiro momento, a 
diretora de Saúde e Previdência da 
Fenae, Fabiana Matheus, apresen-
tou os resultados da pesquisa na-
cional da Fenae denominada “Saú-
de do Trabalhador e Realidade dos 
Trabalhadores da Caixa”.

As psicólogas Carolina Gran-
do e Tássia Almeida mostraram 
quadros que levam os empregados 
ao adoecimento e as possíveis al-
ternativas para dar sentido à vida 
funcional.

O assessor da Fenae, Plínio 
Pavão, e Fabiana Matheus apre-
sentaram o Projeto de Saúde Men-
tal: “Não Sofra Sozinho”, que a 
Federação lançou em parceria com 
a Universidade de Brasília (UnB).

Francisca de Assis Araújo, 

Conselho de Administração

A diretoria da APCEF/SP apoia 
Rita Serrano para a eleição de re-
presentante dos empregados no 
Conselho de Administração (CA).

Durante seu mandato - que ter-
mina em abril de 2020 -, Rita este-
ve à frente do Comitê em Defesa 
das Empresas Públicas, na luta 
contra o PLS 555 e contra a mu-
dança de estatuto da Caixa.

O CA é a principal instância de-
cisória da Caixa. Possui oito mem-
bros: o presidente do banco, seis 
conselheiros indicados pelo Minis-
tério da Economia e um eleito. 

O primeiro turno da eleição 
ocorrerá entre 18 e 22 de novem-
bro. Caso nenhum candidato con-
siga 50% mais um dos votos, ha-
verá segundo turno.

diretora da Fenae e de Saúde da 
Anapar, participou do painel: “A 
luta conjunta dos Trabalhadores 
das Estatais em Defesa das Auto-
gestões em Saúde”.

A diretora da APCEF/SP e 
membro do Conselho de Usuários 
do Saúde Caixa, Ivanilde de Mi-
randa, apresentou os números do 
programa, que envolvem a susten-
tabilidade, o plano de custeio e a 
viabilidade do Saúde Caixa para 
todos os usuários.

O advogado Paulo Roberto Al-
ves da Silva, assessor jurídico da 
Fenae, encerrou o Seminário com 
o painel “Aspectos jurídicos da 
CGPAR 23”.

Para saber mais sobre o que 
foi debatido no Seminário, acesse 
nosso site.
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Sobrado 
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. 
(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ chur-
rasq., jd. de inverno, 2 vagas. Aceita financ. R$ 560 
mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).

Terreno
• Em Paranapanema, Cond. Riviera de Santa Cristina 
XIII, lote 13/Q IA, 450 metros, clube, restaurante, pis-
cinas, quadras, segurança, portarias. Doc. ok. Estuda 
proposta. R$ 20 mil. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 
3835-7525.

Veículos
• Ford focus sedan 2009, 2.0., c/ bancos de couro, 
gasolina, preto, completo (vidros elétricos, ar cond., 
som), 104 mil km. R$ 25 mil. Maria Irenice, (11) 2495-
6798 / 961725988 (Claro). 
• Livina Night & Day 2011/2012, vermelha, completa, 
único dono, 124.900 km, R$ 25.900. Constantino (11) 
99662-6708.

Comemoração do Dia das Crianças nas Colônias

Para anunciar, envie e-mail para

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

• Celta Life, 2009/2010, flex, prata, 89 mil km, R$ 14 
mil. Sérgio, (11) 96084-2424.
• Honda Fit EX, aut., CVT 2014/2015, prata, 37 mil km, 
flex, R$ 52 mil. Célide, (11) 98308-9918.
• Toyota Etios Cross, 2017, 1.5 16v, flex 4p, autom., 
prata, 18.500 km, completo (sensor e câmera de ré), 
único dono, revisões pela concessionária, R$ 51.250. 
Kico, (11) 98232-2222 (Santos). 

 
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, 
fitness, lan house. Até 8 pessoas. Paulo Santa-
na / Maria do Carmo, (11) 96713-5421. Visite: 
http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.

Novembro

Abertura de reservas nas Colônias para 
quinto período de janeiro (hospedagem 
de 27 de janeiro a 2 de fevereiro)

Dia 5

Festa do Chopp, no clube da APCEF/SP
Dia 23

4º Encontro da Diversidade, no Club 
Homs, na capital

Dia 30

APCEF de Portas Abertas em São José 
do Rio Preto

Dia 7

Festa Tropical, na Colônia de Ubatuba
Dia 9


