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O Comando Nacional dos 
Bancários se reuniu, em 14 de 
novembro, com a Federação Na-
cional dos Bancos (Fenaban) para 
tratar da Medida Provisória (MP) 
905/2019, assinada pelo presiden-
te Jair Bolsonaro dia 11. 

O Comando Nacional conse-
guiu segurar a implantação da Me-
dida até que seja concluída a ne-
gociação com a representação da 
categoria. A próxima reunião será 
realizada no dia 26.

Durante a reunião, o Comando 
deixou claro que repudia os pontos 
da MP e que não vai aceitar o tra-
balho aos sábados nem a extensão 
da jornada para 44 horas semanais. 
Tampouco serão aceitas as altera-
ções estipuladas pela MP que per-

mitem a negociação da PLR sem 
a participação das entidades sin-
dicais e que desrespeitem os pisos 
salariais definidos na Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) da ca-
tegoria.

Os bancos cederam à pressão 
do Comando e 
concordaram com 
a suspensão da 
aplicação da MP 
até a nova nego-
ciação.

A proposta do 
Comando Nacional dos Bancários 
é construir um aditivo à CCT, váli-
do até dezembro de 2020, que ga-
ranta todos os direitos da categoria 
e neutralize a MP em todos os pon-
tos que atingem os bancários.

Entenda - Na segunda-feira, 
11 de novembro, o governo Bolso-
naro editou a MP 905, que estabe-
lece uma nova forma de contrato 
de trabalho, o Contrato de Traba-
lho Verde e Amarelo.

Entre as cláusulas da MP há 
mudanças na jor-
nada dos bancá-
rios, a instituição 
do trabalho aos 
sábados e domin-
gos para os ban-
cários e alterações 

no pagamento da Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR), entre 
outros ataques.

Na quarta-feira (13), a Caixa 
divulgou comunicado com a in-
formação de que iria aplicar a MP 

Somente versão on-line

A MP 905 revoga a Lei 4.178, de 
1962, que proibia a abertura de 
agências bancárias aos sábados. 
Mas não para por aí: além de 
tirar dos bancários o descanso 
aos sábados, a MP de Bolsonaro 
também permite que a categoria 
trabalhe aos domingos e feriados.

A MP altera o artigo 224 da CLT, 
que regula a jornada de trabalho 
da categoria bancária. Antes da 
MP, a jornada era de 6 horas, de 
segunda a sexta-feira, em um total 
de 30 horas semanais. 
Pela MP, será mantida apenas para 
quem opera "exclusivamente" no 
caixa e, ainda assim, poderá ser 
ampliada, inclusive por acordo 
individual. Caso ocorra, os caixas 
não terão direito à gratificação de 

Os bancários foram a primeira categoria no Brasil a 
conquistar participação nos lucros e resultados, em 
1995. As regras da PLR dos bancários são definidas 
nas mesas de negociação entre sindicatos e os 
bancos e estão previstas na Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria.
A MP de Bolsonaro acaba com isso, pois permite que 
os bancos estabeleçam unilateralmente as regras de 
cálculo da PLR, sem a necessidade de negociação 
com os sindicatos que representam a categoria. 
Na Caixa, somente em 2003 os empregados passaram 

905 imediatamente. Na manhã da 
quinta-feira (14), a Caixa recuou 
e anunciou que, por conta dos de-
bates na Mesa Única da Fenaban, 
o comunicado estava cancelado. 
No entanto, o banco informou que 
continuaria com as avaliações para 
a aplicação da MP 905. 

Pouco depois, em reunião com 
a Fenaban, o Comando Nacional 
dos Bancários foi informado que 
40 bancos já haviam manifestado 
que iriam cumprir de imediato a 
Medida, com jornada de 44 horas 
para todos, de segunda a sábado.

Encerrada a reunião, os bancos 
aceitaram segurar a implantação 
da MP até que seja concluída a ne-
gociação com a representação da 
categoria, marcada para dia 26.

a ter direito à PLR paga pelos bancos privados. Até 
então, os trabalhadores recebiam o PRX. Além de 
os critérios serem definidos pela direção do banco 
público, o pessoal que trabalhava em departamento 
recebia a metade do valor pago ao empregado da 
rede até essa época.
Em 2010, por conta da luta da categoria bancária, 
os empregados da Caixa passaram a receber 
também a PLR Social, uma forma de valorizar 
a função social do trabalho exercido pelos 
funcionários do banco público.

55% prevista na CCT da categoria. 
Pelo artigo 224 da CLT, funções como 
direção, gerência, fiscalização e 
chefia podem ter jornada de 8 horas. 
Mas os bancários que cumprem 
8 horas recebem gratificação que 
equivale a 55% do salário-base 
conforme a CCT da categoria. 
Com a MP, apenas após a oitava 
hora trabalhada considera-se hora 
extraordinária com adicional de 50% 
na remuneração.

"A indignação é grande e a 
categoria está mobilizada 

e preparada para ações em 
todos os campos: sindical, 

político e jurídico."
Kardec de Jesus Bezerra

Diretor-presidente da APCEF/SP



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

Aproveite os espaços 
da APCEF/SP durante as 
férias da criançada

Pessoas com Deficiência são  
tema do 4º Encontro da Diversidade
Evento acontece dia 30 de novembro, sábado, no Club Homs, na Avenida Paulista. Participe!

Aposentados

APCEF/SP leva você para conhecer a Caixa Cultural

Avaré (foto) - Colônia oferece 
três deliciosas refeições diárias, 
piscina, quadra, redário, horta, 
roupas de cama e de banho, ser-
viço de camareiras.

Bauru - Clube tem sala de jogos, 
parque infantil, complexo de pis-
cinas semiolímpica, recreativa e 
infantil, redário, ginásio, campo 
de futebol society, quadra de vô-
lei de areia, quiosques com chur-
rasqueiras, lanchonete.

Campos do Jordão - Colônia 
oferece três deliciosas refeições 
diárias, piscina aquecida, roupas 
de cama e de banho, serviço de 
camareiras.

Participe de Festival de Tênis de Duplas Mistas no clube
Esportes

Clube da capital (foto) - Tem 
piscina, quadras, campo de fute-
bol, quiosques com churrasquei-
ras, redário, restaurante com co-
mida por quilo, lanchonete.

Suarão - Colônia fica próxima à 
praia, tem piscina, quadra, chur-
rasqueiras, lanchonete com por-
ções e pratos rápidos, roupas de 
cama e banho.

Ubatuba - Colônia oferece um 
delicioso café da manhã, tem 
piscina, quadra, churrasqueiras, 
lanchonete com porções e pratos 
rápidos, roupas de cama e banho.

Dias 30 de novembro, sábado, 
e 1º de dezembro, domingo, acon-
tece o Festival de Duplas Mistas 
de Tênis no clube da APCEF/SP, 
na capital. As disputas acontecerão 
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. Faça já sua inscrição!

Desta vez, o APCEF nos Pas-
sos da Cultura vai levá-los para 
uma visita à Caixa Cultural em 6 
de dezembro, sexta-feira.

O Museu da Caixa preserva as 
instalações originais do prédio his-
tórico na Praça da Sé desde a sua 
fundação em 1939. Há ainda sala 
de leitura e de oficinas, exposi-
ções. Após a visitação, o grupo al-
moçará em um gostoso restaurante 
no Centro Histórico.

Inscrições, (11) 3017-8355, 
3017-8331 ou convites@apcefsp.
org.br.

Você é nosso convidado para 
debater as dificuldades enfrenta-
das pelas Pessoas com Deficiência 
(PcD) no 4º Encontro da Diversi-
dade organizado pela APCEF/SP. 
O evento acontece dia 30 de no-
vembro, sábado, no Club Homs, 
na capital, próximo da estação Bri-
gadeiro do metrô. 

O evento contará com intér-
prete de Libras e serviço de au-
diodescrição de forma que todos 

os participantes possam participar 
ativamente dos debates.

Estão programadas palestras 
com a socióloga Marta Gil, coor-
denadora do Amankay Instituto de 
Estudos e Pesquisas e colaborado-
ra do Portal Planeta Educação.

Isaías Dias, bancário e cadei-
rante, coordenador do Coletivo 
Estadual de Trabalhadores com 
Deficiência da CUT/SP conversará 
com o público sobre temas ligados 

ao trabalho, direitos e deveres dos 
PcD.

Naira Rodrigues Gaspar, fo-
noaudióloga especialista em aten-
dimento familiar e mestre em ensi-
no em Ciências da Saúde, é cega e 
mora na cidade de Santos. Ela vai 
tratar de temas comuns no dia a dia 
dos PcD.

Informações, (11) 3017-8331 
ou convites@apcefsp.org.br. Ins-
crições no site da APCEF/SP.
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EXPEDIENTE

Pressione deputados e senadores contra 
a MP que muda jornada para 8 horas
Envie e-mail para os representantes de São Paulo em Brasília para que não aprovem a medida

Fenae

Campanha de associação distribui viagens, brindes 
e prêmios para empregados e unidades da Caixa

Ao se associar a uma APCEF e 
à Fenae, você tem acesso à cultu-
ra, lazer, esporte, educação e parti-
cipa de movimentos de defesa do 
trabalhador e da nossa empresa.  
Também ao se associar ou indicar 
amigos para se associar, pode con-
correr a prêmios como uma incrí-
vel viagem para a Patagônia com 
direito a acompanhante. 

É a campanha Fenae 360° - 
Viva a Experiência, que começou 
em 11 de novembro e irá até 7 de 
abril, com sorteios semanais.

Para participar, é preciso bai-
xar o aplicativo Viva Fenae/AP-
CEF. Ao baixar, você já ganha um 
número. Ao indicar um colega, 
ganhará outro número e, se houver 
conversão da indicação em asso-
ciação, tanto o indicado quando 
quem indicou ganhará cinco nú-
meros da sorte. 

Responder a testes no aplicati-
vo dá direito também a cinco nú-
meros e a cada 10 indicados con-
vertidos dobram os números. 

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.

Excursão para Holambra 
- É Natal! Noeland

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Hotel Savoy - Rua João Ne-
grão, 568, Centro, Curitiba (PR), 
(41) 3202-7191 - https://savoy-
curitiba.com.br. Desconto: tarifa 
especial, solicite link para com-
pras com desconto.

• Universidade Ibirapuera - Av. 
Interlagos, 1.329, Jardim Umua-
rama, capital, (11) 5694-7900 
- www.ibirapuera.br. Descon-
to: 50% nos cursos presenciais 
de graduação, pós-graduação e 
mestrado, exceto pós-graduação 
presencial em Cirurgia, Trauma-
tologia Bucomaxilofacial e Im-
plantodontia. Solicite carta.

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

Os aposentados recebem nú-
meros da sorte em dobro em rela-
ção aos empregados da ativa.

Os brindes serão distribuídos 
de acordo com as indicações. Na 
primeira indicação de um colega 
para se associar, o participante ga-
nha um squeeze; na segunda, um 
ingresso para os cinemas Kino-
plex; na terceira, um fone de ou-

Em 11 de novembro, o gover-
no publicou a Medida Provisória 
(MP) 905 que traz diversas alte-
rações na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), entre elas, 
mudanças na jornada da categoria 
bancária e nas regras para paga-
mento da Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR).

Para que seus direitos sejam 
mantidos, é importante participar 
da mobilização e pressionar depu-
tados federais e senadores. 

Veja, ao lado, o nome e e-mail 
dos representantes de São Paulo 
e envie mensagem demonstrando 
sua insatisfação com a medida. No 
site da APCEF há uma sugestão de 
texto a ser encaminhada.

Tramitação - O Congresso 
vai criar uma comissão mista para 
analisar a medida provisória. A 
comissão será presidida por um 
senador e o relator principal será 
um deputado, a serem indicados. 
O relatório aprovado na comissão 
será votado posteriormente pelos 
Plenários da Câmara e do Senado.

Em dezembro, Holambra se 
transforma na Terra do Papai 
Noel. A 3ª edição da Noeland tem 
shows musicais, apresentações 
artísticas, bandas, coral, desfile, 
pratos típicos.
Data: 7 e 8 de dezembro, saída às 
13 horas, do metrô Vergueiro.
Inclui: transporte, seguro, ingres-
so, pernoite em Jundiaí, café da 
manhã, visitas monitoradas, al-
moço com sobremesa.
Desconto: solicite código e com-
pre com desconto pelo www.bi-
lheteria.com/apcefsp.

vido; na quarta, um boné; e uma 
bolinha porta-celular para a quinta 
indicação.

As agências e unidades que 
atingirem determinados percen-
tuais de associação, de acordo 
com o número de empregados por 
agência, também serão premiadas. 

Acesse www.fenae.org.br/fe-
nae360 e confira.

LUIZ FLÁVIO GOMES - dep.luizflaviogomes@camara.leg.br
LUIZ BRAGANÇA - dep.luizphilippedeorleansebraganca@camara.leg.br
LUIZA ERUNDINA - dep.luizaerundina@camara.leg.br
MARCIO ALVINO - dep.marcioalvino@camara.leg.br
MARCO BERTAIOLLI - dep.marcobertaiolli@camara.leg.br
MARCOS PEREIRA - dep.marcospereira@camara.leg.br
MARIA ROSAS - dep.mariarosas@camara.leg.br
MIGUEL HADDAD - dep.miguelhaddad@camara.leg.br
MIGUEL LOMBARDI - dep.miguellombardi@camara.leg.br
MILTON VIEIRA - dep.miltonvieira@camara.leg.br
NILTO TATTO - dep.niltotatto@camara.leg.br
ORLANDO SILVA - dep.orlandosilva@camara.leg.br
PAULO FREIRE COSTA - dep.paulofreirecosta@camara.leg.br
PAULO PEREIRA DA SILVA - dep.paulopereiradasilva@camara.leg.br
PAULO TEIXEIRA - dep.pauloteixeira@camara.leg.br
POLICIAL KATIA SASTRE - dep.policialkatiasastre@camara.leg.br
PR. MARCO FELICIANO - dep.pr.marcofeliciano@camara.leg.br
RENATA ABREU - dep.renataabreu@camara.leg.br
RICARDO IZAR - dep.ricardoizar@camara.leg.br
ROBERTO ALVES - dep.robertoalves@camara.leg.br
ROBERTO DE LUCENA - dep.robertodelucena@camara.leg.br
RODRIGO AGOSTINHO - dep.rodrigoagostinho@camara.leg.br
ROSANA VALLE - dep.rosanavalle@camara.leg.br
RUI FALCÃO - dep.ruifalcao@camara.leg.br
SÂMIA BOMFIM - dep.samiabomfim@camara.leg.br
SAMUEL MOREIRA - dep.samuelmoreira@camara.leg.br
TABATA AMARAL - dep.tabataamaral@camara.leg.br
TIRIRICA - dep.tiririca@camara.leg.br
VANDERLEI MACRIS - dep.vanderleimacris@camara.leg.br
VICENTINHO - dep.vicentinho@camara.leg.br
VINICIUS CARVALHO - dep.viniciuscarvalho@camara.leg.br
VINICIUS POIT - dep.viniciuspoit@camara.leg.br
VITOR LIPPI - dep.vitorlippi@camara.leg.br

Senadores de São Paulo
José Serra - sen.joseserra@senado.leg.br
Major Olimpio - sen.majorolimpio@senado.leg.br
Mara Gabrilli - sen.maragabrilli@senado.leg.br

Deputados de São Paulo
ABOU ANNI - dep.abouanni@camara.leg.br
ADRIANA VENTURA - dep.adrianaventura@camara.leg.br
ALENCAR BRAGA - dep.alencarsantanabraga@camara.leg.br
ALEX MANENTE - dep.alexmanente@camara.leg.br
ALEXANDRE FROTA - dep.alexandrefrota@camara.leg.br
ALEXANDRE LEITE - dep.alexandreleite@camara.leg.br
ALEXANDRE PADILHA - dep.alexandrepadilha@camara.leg.br
ALEXIS FONTEYNE - dep.alexisfonteyne@camara.leg.br
ARLINDO CHINAGLIA - dep.arlindochinaglia@camara.leg.br
ARNALDO JARDIM - dep.arnaldojardim@camara.leg.br
BALEIA ROSSI - dep.baleiarossi@camara.leg.br
BRUNA FURLAN - dep.brunafurlan@camara.leg.br
CAPITÃO AUGUSTO - dep.capitaoaugusto@camara.leg.br
CARLA ZAMBELLI - dep.carlazambelli@camara.leg.br
CARLOS SAMPAIO - dep.carlossampaio@camara.leg.br
CARLOS ZARATTINI - dep.carloszarattini@camara.leg.br
CELSO RUSSOMANNO - dep.celsorussomanno@camara.leg.br
CEZINHA MADUREIRA - dep.cezinhademadureira@camara.leg.br
CORONEL TADEU - dep.coroneltadeu@camara.leg.br
DAVID SOARES - dep.davidsoares@camara.leg.br
EDUARDO BOLSONARO - dep.eduardobolsonaro@camara.leg.br
EDUARDO CURY - dep.eduardocury@camara.leg.br
ELI CORRÊA FILHO - dep.elicorreafilho@camara.leg.br
ENRICO MISASI - dep.enricomisasi@camara.leg.br
FAUSTO PINATO - dep.faustopinato@camara.leg.br
GENERAL PETERNELLI - dep.generalpeternelli@camara.leg.br
GENINHO ZULIANI - dep.geninhozuliani@camara.leg.br
GILBERTO NASCIMENTO - dep.gilbertonascimento@camara.leg.br
GUIGA PEIXOTO - dep.guigapeixoto@camara.leg.br
GUILHERME DERRITE - dep.guilhermederrite@camara.leg.br
HERCULANO PASSOS - dep.herculanopassos@camara.leg.br
IVAN VALENTE - dep.ivanvalente@camara.leg.br
JEFFERSON CAMPOS - dep.jeffersoncampos@camara.leg.br
JOICE HASSELMANN - dep.joicehasselmann@camara.leg.br
JÚNIOR BOZZELLA - dep.juniorbozzella@camara.leg.br
KIM KATAGUIRI - dep.kimkataguiri@camara.leg.br
LUIZ CARLOS MOTTA - dep.luizcarlosmotta@camara.leg.br
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Apartamentos
• Vd. quitinete no centro, 40 m², reformado, próx. ao 
metrô Luz, andar alto, R$ 165 mil. Mauri, (11) 99233-
2746 (WhatsApp).

Imóvel comercial
• Vd. ou alugo escritório, 45 m², Rua Riachuelo, próx. 
à USP, R$ 130 mil. Aluguel, R$ 1.400. Mauri,  (11) 
99233-2746 (WhatsApp). 

Veículos
• Honda Civic, LXL Flex, 2011, 20 km mil originais, 
cor prata, automático, bancos de couro, desembaça-
dor, alarme de ré, rodas liga leve, vidro automático 
c/ insulfilm, engate traseiro. R$ 42 mil. Ana Cristina, 
(11) 99237-3813 (após 19h).

Diversos
• Vd. consórcio de imóvel contemplado, exclusivo 

APCEF de Portas Abertas em São José do Rio Preto

Para anunciar, envie e-mail para

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

para funcionário da Caixa, 46 parcelas pagas. Valor 
atual mensal: R$ 1.691,60. Crédito atualizado: R$ 
155.765,33. Faltam 60 parcelas. Vendo por R$ 65 
mil, aceito veículo. Elio, (41) 99769-5800 (WhatsApp) 
/ eliobl@outlook.com

 
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

Festival de Tênis, no clube
Dia 30


