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A Medida Provisória (MP) 
905, publicada em 11 de novem-
bro, traz diversas alterações na 
Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT), entre elas, mudanças na 
jornada da categoria bancária e nas 
regras para pagamento da Partici-
pação nos Lucros e Resultados.

A Medida Provisória altera o 
artigo 224 da CLT, que regula a 
jornada de trabalho dos bancários. 
Pela MP, a jornada de seis horas 
diárias e 30 horas semanais será 
mantida apenas para aqueles que 
operam “exclusivamente” no cai-
xa. Mesmo estes trabalhadores po-
dem ter jornada superior, inclusive 
mediante acordo individual.

Para os demais empregados 
em bancos, a jornada somente será 
considerada extraordinária após 
a oitava hora trabalhada. A MP 

também abre a possibilidade de a 
categoria trabalhar aos sábados, 
domingos e feriados.

Acordo Coletivo garante jor-
nada de seis horas - Os efeitos 
da MP são válidos imediatamente 
após a publicação, porém, a regra 
geral da jornada de seis horas não 
pode ser alterada, por enquanto, 
tendo em vista o previsto no Acor-
do Coletivo 2018/2020. 

A Assessoria Jurídica da AP-
CEF/SP está analisando todas as 
garantias que os empregados da 
Caixa têm em relação à jornada, 
com base em editais, normativos e 
outras legislações.

PLR - A MP permite também 
que a Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) possa ser fixada 

Em anúncio de balanço, Pedro Guimarães afirma: “Não competimos com Bradesco, Itaú”
A Caixa anunciou nesta terça-

-feira (12) seu balanço do tercei-
ro trimestre, com lucro líquido de 
R$ 8 bi. O resultado de eventos 
não recorrentes no trimestre foi 
R$ 7,144 bi devido à venda das 
ações vendidas da Petrobras e de 
NTN-B (título pós-fixado). Além 
disso, impactou positivamente no 
resultado a redução, em compara-
ção com o mesmo período do ano 
passado, de R$ 600 mi nas provi-
sões para créditos de Liquidação 
Duvidosa.

Os números mostram que o 
movimento observado desde 2016 
continua: a perda de mercado. O 
presidente do banco, Pedro Gui-
marães, reafirmou que esta é a es-
tratégia da instituição. “Vai conti-
nuar caindo, não vamos financiar 
empresa grande”, declarou durante 

diretamente com o empregado e 
vinculada à utilização exclusiva de 
metas individuais.

Na prática, abre caminho para 
que a Caixa retome programas 
como o PRX e utilize ferramentas 
como o GDP e o Conquiste como 
critérios para pagamento da PLR.

Outros prejuízos - A MP 905 
estabelece uma nova forma de 
contrato de trabalho com a pro-
messa de criar o primeiro emprego 
para pessoas entre 18 e 29 anos de 
idade. Mas afeta também a com-
pensação de horas trabalhadas, 
prêmios e gratificações, as rela-
ções trabalhistas e sindicais.

Tira, ainda, a exclusividade 
da Caixa e do Banco do Brasil de 
pagamento dos benefícios do Se-
guro-Desemprego e do abono sa-

larial. A MP altera o artigo 43 da 
Lei nº 7.998 e define que os bene-
fícios poderão ser pagos por meio 
de qualquer instituição financeira. 
Situação muito parecida com o 
que aconteceu com o pagamento 
do FGTS recentemente.

A MP 889, que permitiu aos 
trabalhadores com contas vincula-
das ao Fundo o saque imediato de 
até R$ 500, autorizou outras me-
didas relativas à gestão do FGTS, 
que poderia ser gerido por qual-
quer instituição financeira.

Para manter a gestão do FGTS 
na Caixa, o relator da Comissão 
Mista da MP fechou acordo com 
o banco, no início deste mês, para 
reduzir pela metade a taxa de ad-
ministração de 1%, o que mal co-
bre os custos da empresa pública 
com o Fundo.

a coletiva de imprensa do balanço. 
O banco encerrou o trimestre 

com R$ 683,186 bi na carteira de 
crédito ampla, o que representa 
alta de 0,1% em três meses e que-
da de 1,5% em 12 meses. A queda 
vem da carteira de pessoas jurídi-
cas: 5% no trimestre e 29,7% em 
um ano.

Infelizmente, a afirmação de 
que o banco agora prefere financiar 
pequenas empresas não encontra 
amparo nos dados disponíveis no 
Banco Central. Do começo do ano 
até junho de 2019, a carteira de 
crédito para microempresas caiu 
13,62% e de pequenas caiu 9,18%.

Guimarães explicou que o foco 
da Caixa será pessoa física, crédito 
imobiliário e o financiamento de 
obras de infraestrutura com o ob-
jetivo de reforçar o caráter social 

do banco, o que repetiu diversas 
vezes durante a coletiva. “Não 
competimos com Bradesco, Itaú, 
somos um banco diferente, um 
banco social”. Segundo Guima-
rães, faz parte desta estratégia a 
venda de ações da Petrobras.

Já sobre a venda de ativos, 
Guimarães informou que os pre-
parativos estão avançando e que 
atualmente dependem de “aprova-
ções internas”. A primeira venda a 
ocorrer será a da Caixa Seguridade 
e depois a da área de cartões. “As 
aberturas gerarão resultados multi-
bilionários e serão usados para pa-
gar o IHCD (Instrumento Híbrido 
de Capital e Dívida)”, disse. 

O pagamento do IHCD tam-
bém foi destaque da fala do presi-
dente, que mais de uma vez afir-
mou que o pagamento é algo que 

não abre mão e pretende quitar até 
o fim do ano, apesar disso derrubar 
indicadores de eficiência, como 
admitiu o próprio presidente.

Desde o início do ano, a venda 
de ativos rendeu R$ 26 bi. No en-
tanto, ativos, por definição, geram 
benefícios futuros, vendendo o que 
é lucrativo e diminuindo espaço no 
mercado, o que irá sobrar? Como 
a direção pensa a sustentabilida-
de da instituição? O presidente 
da Caixa tentou justificar essa es-
tratégia dizendo: “queremos fazer 
poucas coisas e todas muito bem”. 

Com a divulgação do balanço, 
Guimarães também anunciou que 
mais de mil novos pontos de aten-
dimento serão abertos até março 
de 2020, para que todos os muni-
cípios do país tenham a presença 
da 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 fevereiro, 
inclusive carnaval, serão 
abertas em dezembro

Vai ter chopp Brahma geladinho na 
Festa dos empregados da Caixa
Dia 23 de novembro, sábado, tem muita diversão no clube da APCEF/SP. Garanta sua mesa!

Aposentados

Garanta seu convite para o Encontro dos Aposentados
Dia 3 de dezembro, terça-feira, 

é dia de reencontrar os amigos da 
Caixa e dar boas risadas no 3º En-
contro Anual dos Aposentados.

A confraternização começa 
às 19 horas. Será no Churrasca-
ria Bovinu´S, pertinho da estação 
Brigadeiro no metrô. O jantar in-
clui bebidas, sobremesas, música e 
muitas surpresas.

Consulte os valores e faça sua 
inscrição diretamente no site da 
APCEF/SP. Informações, ligue 
(11) 3017-8331 ou envie e-mail 
para convites@apcefsp.org.br. 

Vagas limitadas.

Quer participar de uma festa 
com chopp Brahma à vontade du-
rante a noite toda e muita música 
boa?

Então compre agora mesmo 
sua mesa ou convite para a maior 
Festa dos empregados da Caixa 
promovida pela APCEF/SP.

O evento acontece no sábado, 
23 de novembro, das 22 às 4 horas, 

O carnaval é sempre muito di-
vertido nas Colônias da APCEF/
SP. Coloque um lembrete no seu 
celular e garanta sua viagem. 

As reservas para hospedagem 
durante todo o mês de fevereiro 
- inclusive carnaval (de 21 a 25 
de fevereiro) - serão abertas em 
10 de dezembro, terça-feira, às 7 
horas.

Escolha a Unidade que mais 
gosta, na praia ou na montanha, 
e aproveite!

Evento contará com intérprete de Libras e audiodescrição

no ginásio do clube.
A Banda Feel Good será a atra-

ção principal da Festa do Chopp 
com músicas nacionais e interna-
cionais, o melhor do pop rock e 
classic rock. A Fervo Samba Show 
promete colocar todo mundo para 
dançar ao som de forró, axé, ga-
fieira e o samba enredo dos nossos 
carnavais.

O 4º Encontro da Diversidade 
da APCEF/SP acontece dia 30 de 
novembro, sábado, no Club Homs, 
na capital. Contará com intérprete 
de libras e serviço de audiodescri-
ção, para que pessoas com defi-
ciência possam acompanhar e par-
ticipar de todas as atividades.

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

Todo participante ganha uma 
caneca exclusiva. O bar oferecerá, 
para venda, deliciosas porções. E 
para animar ainda mais a Festa, vai 
ter  campeonato de chopp.

Garanta sua mesa ou convite 
no site da APCEF/SP. Informa-
ções,  ligue (11) 3017-8355, 3017-
8331, 5613-5600 ou envie e-mail 
para convites@apcefsp.org.br.

Suarão

Hospede-se no  
Flat da APCEF/SP na 
Avenida Paulista

O Flat Paulista fica no Hotel 
Transamérica Executive Bela 
Cintra, a 400 metros do metrô 
Consolação (linha Verde) e do 
Paulista (linha Amarela).

Tem duas camas de solteiro, 
sala e copa conjugadas com fri-
gobar e micro-ondas, ar-condi-
cionado, TV a cabo. Diária inclui 
café da manhã, serviço de quarto, 
camareira, estacionamento, Wi-
-Fi, piscina, sala Fitness. 

Café da manhã 
no Flat Paulista

Eventos
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EXPEDIENTE

Funcionários da Cielo atuam dentro de 
agência da Caixa em Ribeirão Preto
Questionada, SR ainda não respondeu ao pedido de esclarecimento da APCEF/SP

Rede do Conhecimento

Saiba como fazer a maquiagem 
adequada para cada situação

Telecentros de escolas 
de Belágua recebem 15 
computadores

Alunos de Belágua têm mais 
um motivo para não sair da escola. 
O Movimento Solidário, progra-
ma de responsabilidade social da 
Fenae e APCEFs, doou 15 novos 
computadores que ampliarão a ca-
pacidade de acesso digital em duas 
instituições de ensino.

Há quatro anos, o Movimento 
atua no munícipio e transforma a 
dura realidade dos moradores. Os 
belaguenses também terão oficinas 
de inclusão digital. Os computado-
res trocados foram recuperados e 
doados para uma ONG em Goiás.

Acesse www.fenae.org.br/
movimentosolidario e saiba mais.

A Rede do Conhecimento dis-
ponibiliza mais uma novidade: um 
curso de maquiagem em videoau-
las que ensinam técnicas para a 
realização da make adequada para 
diversas ocasiões e momentos do 
dia a dia.

O curso está dividido em sete 
aulas: maquiagem para o trabalho, 
maquiagem para a noite, maquia-
gem para passeios do dia, como 
preparar a pele que vai receber a 
maquiagem, informações 
sobre o material adequa-
do para utilizar e limpeza 
pós-maquiagem. 

O curso é ministrado 
pela maquiadora profis-
sional Julia Ordonho, 
diretora sênior de vendas 
independente Mary Kay.

Para assistir ao curso 
completo é necessário 
ser associado da Fenae e 

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.

Projeto Tamar,  
em Ubatuba

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Space Tennis - Venda on-line 
de eletrônicos, eletrodomésticos, 
eletroportáteis, instrumentos mu-
sicais, saúde, beleza, informática 
e equipamentos fitness. Descon-
to: 8% nos produtos da loja vir-
tual. Solicite link de acesso.

• Viva Salute - Venda on-
-line de produtos naturais. 

Desconto: 10% na loja virtual. 
Solicite link de acesso.

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

das APCEFs ou dependente de as-
sociado. O empregado Caixa não 
associado tem acesso somente à 
primeira aula do curso.

Pílulas do Conhecimento - 
Dicas de maquiagem também es-
tão disponíveis em Pílulas do Co-
nhecimento, em 13 aulas de vídeos 
curtos, cada uma de até 5 minutos.

Acesse www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento e confira.

Inaugurada em 1991, Ubatu-
ba foi a primeira base do Tamar 
em área de alimentação das tar-
tarugas marinhas no litoral brasi-
leiro. É a única no Estado e uma 
das mais importantes, ao lado de 
Fernando de Noronha e Praia do 
Forte. O Museu conta com com-
pleta infraestrutura de educação 
ambiental, informação, lazer, 
tanques, aquários e lanchonete.
Onde fica: Rua Antonio Ataná-
zio, 273, Ubatuba.
Funcionamento: domingo a 
quinta-feira, das 10 às 18 horas; 
sexta, sábado, feriados e férias 
escolares, das 10 às 20 horas. Du-
rante o período letivo, fecha às 
quartas-feiras para manutenção.
Acesse: www.tamar.org.br.

NOVO

Movimento Solidário

Em outubro, durante uma vi-
sita de diretores da APCEF/SP a 
uma agência da Caixa em Ribeirão 
Preto, foi constatada a presença de 
funcionários da Cielo - empresa de 
serviços financeiros especializada 
em meios de pagamentos - aten-
dendo à parte dos clientes do ban-
co público.

Questionados, os representan-
tes da SR não souberam informar 
detalhes sobre a ação da Cielo den-
tro da Caixa Econômica Federal, 
com envolvimento de funcionários 
de uma empresa que não possui 
contrato de prestação de serviço 
específico para esta finalidade com 
o banco público, mas comprome-
teram-se a verificar o ocorrido e 
entrar em contato com a APCEF.

Até 13 de novembro (data de 
fechamento desta edição do jornal 
semanal), passado quase 1 mês do 
fato, não houve qualquer conta-
to por parte da SR e nem enviada 
resposta aos questionamentos da 
entidade que representa os empre-
gados da região.

A diretoria da APCEF/SP en-
viou, então, o ofício ao lado refor-
çando a solicitação de esclareci-
mento do fato.  

À SR Ribeirão Preto,

Assunto: funcionários da Cielo em agência da Caixa

Em visita a uma agência vinculada à SR Ribeirão Preto, um 

representante da APCEF constatou que havia pessoas identifica-

das como funcionárias da Cielo - empresa de serviços financei-

ros especializada em meios de pagamentos - atendendo à parte 

dos clientes do banco.
Pelo inusitado do fato, e em função deste ter sido observado 

apenas no âmbito da SR Ribeirão Preto, diretores da APCEF/

SP compareceram à Superintendência da região, no dia 17 de 

outubro, para buscar esclarecimentos.

Aos representantes da Superintendência que os atenderam 

na ocasião foi questionado se há relação entre a atuação destas 

pessoas identificadas como funcionários da Cielo e a parceria 

estratégica de adquirência publicada pela Caixa em 2 de agosto, 

se era uma ação tomada por iniciativa da SR, da Sure ou da 

Matriz, se havia a previsão de que a atuação fosse expandida, 

se tratava-se de um piloto e qual a base normativa para atuação, 

dentro de unidades da Caixa, de funcionários de outras empresas 

que não possuem contrato de prestação de serviço específico 

para esta finalidade com a Caixa. 

Os representantes da SR informaram não ter detalhes, mas 

comprometeram-se a buscá-los, dando o retorno em seguida.

Como não houve o retorno até o momento, reforçamos, 

por meio deste ofício, o pedido de esclarecimentos sobre 

o fato.

Diretoria da APCEF/SP
Gestão Nossa Luta
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Para ver mais fotos e vídeos, acesse www.apcefsp.org.br > Informações > Multimídia

Apartamentos
• Vd. ou alugo, zona leste da capital, cond. c/ portaria, 
2 piscinas, 2 churrasqueiras, salão de festas e qua-
dra, mobiliado. Venda, R$ 239 mil / aluguel, R$ 900. 
Fabiano, (11) 98445-6692. Fabiano (61) 99844-5669.
• Vd. City América, zona oeste da capital, próx. Parque 
Toronto, R$ 370 mil, 3 dorms., 1 suíte, 1 wc, sala estar/
jantar, cozinha americana, lavand., varanda, 1 vaga, c/ 
piscina, salão de festas, quadra, brinquedoteca, play-
ground, sala de ginástica e jogos, jardins, segurança, 
reformado. Elisabete/Marcos, (11) 97111-9987.

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).

Veículos
• Corolla XEi, ano 2018, marrom escuro, 30 mil km, 

Passos da Cultura: Museu da Imigração Japonesa

Para anunciar, envie e-mail para

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

R$ 82 mil. Na garantia de fábrica. Roberto (11) 94718-
1843.
• Toyota/Etios cross, 2017, 1.5, 16v, flex, 4 portas, 
automático, prata, 18.500 km, c/ 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

Festa do Chopp, no clube
Dia 23

4º Encontro da Diversidade, na capital
Dia 30

Xadrez na Montanha, na Colônia de 
Campos do Jordão

Dia 30

Festa do Havaí, na Colônia de Suarão
Dia 30

Dezembro

Encontro dos Aposentados, na capital
Dia 3

Festival de Tênis, no clube
Dia 30


