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A Comissão Paritária da Pro-
moção por Mérito - composta por 
representantes dos empregados e 
da direção da Caixa - definiu os 
critérios para aplicação da promo-
ção por mérito ano-base 2019. 

O modelo aprovado prevê pon-
tuação máxima de 70 pontos. Os 
critérios objetivos foram distri-
buídos da seguinte forma: 20 pela 
conclusão dos três cursos previstos 
no Conquiste da unidade, 5 pontos 
para o Programa de Controle Mé-
dico de Saúde Ocupacional (PCM-
SO) realizado (não pode estar 
vencido) e outros 15 pontos para a 
frequência medida pelo Sistema de 
Ponto Eletrônico (Sipon). 

Além disso, o empregado pode 
alcançar até 10 pontos extras por 
meio de iniciativas de autodesen-
volvimento. Cada curso feito e 
registrado no Siged - tanto na Uni-
versidade Caixa como fora dela - 
dá direito a dois pontos limitados 
a 10.

O sistema também considera 
critérios subjetivos, que garantem 
até 20 pontos referentes à nota 
consolidada na avaliação de com-
petências realizada em 2019.

Importante destacar que, entre 
os itens que impedem a aplicação 
do delta, está a quantidade de fal-
tas não justificadas. Neste ano, o 
empregado não pode ter mais de 
quatro faltas sem justificativa. Em 
2018, foram três. A alteração foi 

negociada de forma que o lança-
mento pela Caixa da falta por oca-
sião da greve geral de 14 de junho 
não impactasse na pontuação.

Os deltas serão apurados e cre-
ditados após a consolidação dos 
resultados da avaliação de compe-
tência. Segundo a Caixa, isso deve 
ocorrer em meados de abril.

Veja, no quadro ao lado, um re-
sumo dos critérios ajustados com a 
direção da Caixa para recebimento 
do delta e os impedimentos previs-
tos no regulamento.

Evolução no Plano de Cargos 
e Salários - A Promoção por Mé-
rito, forma de progressão no Plano 
de Cargos e Salários (PCS) deixou 
de ser aplicada em 1996. 

Após 1998, a situação agravou-
-se, pois os empregados admitidos 
foram enquadrados em um novo 
PCS que, na carreira administrati-
va, possuía apenas 15 referências. 
A última referência, que seria al-
cançada pelo empregado somente 
após 30 anos de trabalho, era ape-
nas 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 de-
pois de 1998, ampliando o teto e 
restabelecendo as Promoções por 
Mérito.  

O PCS atualmente em vigência 
na Caixa 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

Reservas para janeiro 
estão abertas em 
todas as Unidades 

Jogo de inclusão é atração no  
4º Encontro da Diversidade da APCEF
Evento acontece dia 30 de novembro, sábado, no Club Homs, na Avenida Paulista

Esportes

Participe da excursão de enxadristas da APCEF/SP
Vamos pegar estrada, aprovei-

tar o ar puro de Campos do Jordão 
e nos dedicar às estratégias e joga-
das que o xadrez exige?

O 2º Xadrez na Montanha 
acontece nos dias 30 de novembro 
e 1º de dezembro, sábado e do-
mingo, na Colônia de Campos do 
Jordão.

A excursão sairá do clube da 
APCEF/SP em Interlagos na sexta-
-feira (29), às 19 horas, e da Barra 
Funda, às 20 horas.

Inscrições e informações na 
Colônia pelos telefones (12) 3042-
2177 ou (12) 3662-1431.

“O debate de um assunto tão 
relevante para a sociedade tam-
bém pode ser realizado de forma 
lúdica e divertida”. Esta afirmação 
é da socióloga Marta Gil, consul-
tora e escritora de livros, artigos 
e publicações na área de deficiên-
cia. Também é coordenadora do 
Amankay e colaboradora do Portal 
Planeta Educação. 

Marta Gil estará presente no 

Para hospedagem em janeiro, 
mês de férias da criançada, já es-
tão abertas as reservas em todas 
as Unidades da APCEF/SP: Ava-
ré, Campos do Jordão, Suarão e 
Ubatuba. 

Ligue, verifique a disponibili-
dade de vagas e faça sua reserva.

Clube será palco de Festival de Duplas Mistas de Tênis

4º Encontro da Diversidade da 
APCEF/SP, que acontece em 30 
de novembro, sábado, das 9 às 13 
horas no Club Homs (Av. Paulista, 
735, próximo à estação Brigadeiro 
do metrô).

A socióloga mediará um jogo 
de inclusão, que envolve os par-
ticipantes em situações realistas 
relacionadas às pessoas com defi-
ciência no mercado de trabalho.

A APCEF/SP irá realizar, no 
clube da capital, mais um Festival 
de Duplas Mistas de Tênis.

As disputas acontecerão nos 
dias 30 de novembro, sábado, e 
1º de dezembro, domingo, a partir 
das 9 horas.

Podem participar associados e 
dependentes, da ativa e aposenta-
dos, maiores de 18 anos.

Informações e inscrições pelos 
telefones (11) 5613-5600, 97314-
8894 ou pelo e-mail cecom@ap-
cefsp.org.br.

Muita concentração durante a 1ª edição do Xadrez na Montanha em 2018

Participantes de Torneio de Tênis no clube da APCEF/SP, em março deste ano

Avaré

Garanta sua vaga para 
a Festa do Havaí na 
Colônia de Suarão

Dia 30 de novembro, sábado, 
tem Festa do Havaí na Colônia 
de Suarão, com muita música e 
mesa de frutas.

Ligue, reserve seu aparta-
mento e divirta-se!

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 no Departamento 
de Relacionamento - (11) 3017-
8306 / faleconosco@apcefsp.
org.br - ou diretamente nas Co-
lônias.

O jogo se chama Discovery, 
porque inclusão é uma descoberta 
e se é inclusão, é para todos. É um 
jogo de cartas com diversos casos 
do dia a dia que pessoas com defi-
ciência viveram em entrevistas de 
trabalho.

Informações e inscrições, aces-
se nosso site, ligue (11) 3017-8331 
ou envie e-mail para convites@
apcefsp.org.br.
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EXPEDIENTE

Caixa continua com gestão exclusiva do 
FGTS, decide Comissão do Congresso
Relatório passará, agora, pela Câmara dos Deputados, Senado e sanção presidencial

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.

Passeio por Jundiaí, 
terra da uva e do vinho

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Girafa - Venda de ele-
trônicos, eletrodomésticos, 

eletroportáteis, instrumentos mu-
sicais, saúde, beleza, informática 
e equipamentos fitness - www.
girafa.com.br. Desconto: 5%. 
Solicite link de acesso.

• Hotel Lancaster - Rua 
Voluntários da Pátria, 91, 

centro, Curitiba (PR), (41) 3301-
8953 - www.hotellancaster.com.
br. Desconto: tarifas diferencia-
das para associados e dependen-
tes.

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

Talentos

Compartilhe sua obra preferida e 
concorra a uma viagem para Floripa

Fenae lança jogo  
em comemoração  
ao Dia do Saci

A final do Talentos Fenae/AP-
CEF está esperando por você. Para 
concorrer a uma viagem para a fi-
nal do concurso, em 7 de dezem-
bro, basta compartilhar sua obra 
preferida, dentre as finalistas nas 
oito modalidades do concurso, em 
https://talentos2019.mundocaixa.
com.br/. Os autores das oito pos-
tagens mais curtidas irão à capital 
catarinense.

A campanha no Mundo Caixa 
será encerrada em 14 de novembro 
e os ganhadores serão anunciados 
no dia 15 de novembro.

Podem participar empregados 
Caixa, ativos e aposentados, que 
possuem cadastro ativo no Mundo 

Fenae

Ele é pequeno, está sempre de 
gorro vermelho na cabeça e com 
um cachimbo que não para de pi-
tar. Se você já viu um redemoinho 
por aí, com certeza era o saci-pere-
rê. A lenda do saci é uma das mais 
difundidas no Brasil e seu dia foi 
comemorado em 31 de outubro. 
Para contar a história do ser que 
habita as florestas e vive fazendo 
travessuras por onde passa, a Fe-
nae lançou o jogo Saci-Pererê.

São cinco brincadeiras para a 
criançada que podem ser acessa-
das no computador ou celular. Em 
um dos jogos, as crianças precisam 
ajudar o saci-pererê a libertar os 
animais, proteger e apagar o fogo 
da floresta e colorir a natureza. 

Acesse www.fenae.org.br/dia-
dosaci e divirta-se!

Caixa. Os próprios artistas tam-
bém podem postar sua obra.

A dinâmica da campanha é 
simples: aceite o regulamento no 
hotsite ou no Mundo Caixa, esco-
lha sua obra preferida e faça uma 
postagem dentro do hotsite, com 
interação similar à rede social.

É possível compartilhar o link 
no site da campanha em suas re-
des sociais (Facebook, Instagram, 
WhatsApp, Telegram e outros). 
Cada pessoa poderá publicar no 
máximo uma obra.

Talentos - O Talentos é um 
concurso nacional promovido pela 
Fenae e pelas APCEFs que tem 

como objetivo incentivar a 
produção de cultura no uni-
verso dos empregados da 
Caixa. 

São oito modalidades: 
Música (composição e in-
terpretação), Imagem (Foto 
e Filme), Artes Visuais (De-
senho/Pintura e Desenho In-
fantil) e Literatura (Conto/
Crônica e Poesia).

Jundiaí, além de ser conheci-
da como Terra da Uva, destaca-se 
pelas adegas de vinhos, gastrono-
mia, história e cultura. Roteiro 
inclui visita ao Museu Ferroviá-
rio de Jundiaí e a um sítio pro-
dutor de uvas, com degustação de 
vinhos.
Saída: 30 de novembro, sábado, 8 
horas, do metrô Vergueiro.
Inclui: transporte, seguro, visitas 
monitoradas, degustação de vi-
nhos, almoço da fazenda.
Desconto: solicite código e com-
pre com desconto pelo www.bi-
lheteria.com/apcefsp.

A Caixa continua como gesto-
ra do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). Esta foi uma 
das decisões aprovadas na terça-
-feira (5) pela Comissão Mista da 
Medida Provisória n° 889, que au-
toriza o saque do FGTS. 

O texto aprovado por unani-
midade, que teve como relator o 
deputado Hugo Motta (Republica-
nos/PB), modificou o documento 
inicial enviado pelo governo fe-
deral que previa a saída da Caixa 
como gestora exclusiva do Fundo.

Editada em julho, a MP 889 
permitiu aos trabalhadores com 
contas vinculadas ao Fundo um sa-
que imediato de até R$ 500, criou 
o saque-aniversário e autorizou 
outras medidas relativas à gestão 
e aplicação dos recursos do FGTS.

Entre as emendas havia algu-
mas com caráter de reestruturação 
do FGTS, em particular, preten-
diam mudar a gestão do Fundo e 
até extingui-lo e substituí-lo pelo 
Fundo de Investimento do Tra-

balhador (FIT), que poderia ser 
gerido por qualquer instituição 
financeira autorizada pelo Banco 
Central.

Para conseguir encerrar a vota-
ção, o relator fechou acordo com 
a Caixa para reduzir pela metade 
a taxa de administração de 1%. O 

relatório final atendeu parte dos 
pedidos defendidos pelas entida-
des, trabalhadores, centrais sindi-
cais e setores da construção civil, 
mas ainda há preocupações, como 
a aplicação dos recursos do FGTS 
na bolsa de valores.

O relatório passará, agora, pe-
los plenários da Câmara dos De-

putados, Senado e só então segue 
para sanção presidencial. 

Mudanças previstas na MP 
889 - O texto do relator traz uma 
mudança importante nos saques 
imediatos. O parecer eleva o valor 
do saque para um salário mínimo 
para os trabalhadores que tinham, 
até 24 de julho, saldo de até um sa-
lário mínimo nas contas do Fundo. 
Se sancionada, os trabalhadores 
poderão sacar o restante do dinhei-
ro das contas. 

Outra mudança importante é o 
fim da contribuição adicional de 
10% sobre o saldo do Fundo de 
Garantia para casos de demissão 
sem justa causa. Esse adicional foi 
criado em 2001 para custear paga-
mentos de decisões judiciais sobre 
planos econômicos.

O deputado Hugo Motta, rela-
tor da MP, também incluiu no texto 
doenças raras como modalidade de 
saque do FGTS para trabalhador e 
dependentes.
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Imagens

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

Apartamento
• Vd. ou alugo, zona leste da capital, cond. c/ portaria, 
2 piscinas, 2 churrasqueiras, salão de festas e quadra, 
mobiliado. Venda, R$ 239 mil / aluguel, R$ 900. Fabiano, 
(11) 98445-6692.

Casas 
• Vd., em Bragança Paulista, Res. Quinta dos Vinhedos, c/ 
3 dorm. (1 suíte), 2 banheiros, lavanderia coberta, gara-
gem p/ 2 carros. Aceito financ. Márcia, (11) 97264-9992.
• Vd., em Jarinú, a 55 min. de São Paulo, recém-reforma-
da, c/ 4 suítes, despensa, churrasq., gramada, garagem p/ 
7 carros. A. t.: 1.108 m², 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$ 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, piscinas, 
quadras, segurança, portarias. Doc. ok. Estuda proposta. 
R$ 20 mil. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Circuito Ubatuba Beach Run, em Perequê-açú 

Para anunciar, envie e-mail para

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

Veículos
• Ford Focus Sedan 2009, 2.0., c/ bancos de couro, ga-
solina, preto, completo (vidros elétricos, ar cond., som), 
104 mil km. R$ 25 mil. Maria Irenice, (11) 2495-6798 / 
96172-5988 (Claro). 
• Scooter Garinni, 2007, 150 cc,cbege metálico, 5.700 km 
originais, c/ baú, rodas aro 17, partida c/ controle remoto, 
bateria nova, freio a disco, manual, chave-reserva. R$ 
4.300. Sérgio, (11) 3023-1495 (à noite) / 99938-1423 (Vivo) 
/ rodriguessergio@superig.com.br.
• Toyota Etios Cross, 2017, 1.5 16v, flex 4p, autom., pra-
ta, 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 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.

Novembro

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

4º Encontro da Diversidade, na capital
Dia 30

APCEF de Portas Abertas em São José 
do Rio Preto

Dia 7

Festa Tropical, na Colônia de Ubatuba
Dia 9

Xadrez na Montanha, em Campos do 
Jordão

Dia 30

Festa do Havaí, em Suarão
Dia 30

Dezembro

Encontro dos Aposentados, na capital
Dia 3


