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Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O diretor-presidente da Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo (APCEF/
SP), em cumprimento ao Estatuto da entidade, artigo 18, parágrafo 4º, convoca Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada em 12 de dezembro, com início às 18h30 em primeira chamada e às 19 
horas em segunda chamada, na sede da APCEF/SP, Rua 24 de Maio, 208, 10º andar, centro, capital, 
com a seguinte ordem do dia:

• Propositura e ajuizamento de Ações Coletivas - Direito Individual Homogêneo, em nome da APCEF/
SP, contra a Caixa Econômica Federal, em benefício dos associados, empregados da Caixa, ativos e/
ou desligados até dois anos, em relação aos seguintes interesses e direitos:  reconhecimento do direito 
e pagamento do adicional de quebra de caixa a todos os associados que exercem e/ou exerceram as 
funções de caixa; reconhecimento do direito e pagamento como horas extras da pausa de 10 minutos a 
cada 50 minutos trabalhados a todos os associados que exercem e/ou exerceram as funções de caixa; 
reconhecimento do direito e pagamento do adicional de quebra de caixa a todos os associados que 
exercem e/ou exerceram as funções de tesoureiro; reconhecimento do direito e pagamento do adicional 
de quebra de caixa a todos os associados que exercem e/ou exerceram as funções de avaliador de 
penhor; e reconhecimento do direito e pagamento das diferenças de vantagem pessoal - VPGIPs (rúbri-
cas 2 049; 2 062 e 2 049) aos associados admitidos na Caixa até 18 de março de 1997.

São Paulo, 25 de novembro de 2019.

Kardec de Jesus Bezerra 
Diretor-presidente da APCEF/SP

O Comando Nacional dos 
Bancários e a Federação Nacio-
nal dos Bancos debateram, em 26 
de novembro, por quase 10 horas, 
a intenção da Fenaban de aplicar 
imediatamente a Medida Provisó-
ria (MP) 905/2019. 

O Comando defendeu a manu-
tenção da jornada dos bancários 
de segunda a sexta-feira, o não 
aumento de jornada e que a Par-
ticipação nos Lucros e Resultados 
(PLR) continue sendo negociada 
com os sindicatos.

Uma das alternativas era assi-
nar um aditivo à Convenção Cole-
tiva de Trabalho (CCT), garantin-
do o direito dos trabalhadores.

Ao final do dia, as negociações 
sobre o texto do aditivo avançaram 
bastante, garantindo a jornada e a 
negociação da PLR apenas pelos 
sindicatos. Mas, dado o avanço da 
hora, as negociações devem pros-
seguir nos próximos dias. Até que 
o aditivo seja assinado, os efeitos 
da MP permanecem suspensos.

Jornada de seis horas - A 
jornada de seis horas da catego-

ria bancária está ligada, desde sua 
conquista, a questões de saúde. Na 
década de 30, a redução da jornada 
de trabalho ocorreu por conta da 
grande incidência de tuberculose. 

Anos depois, a categoria pas-
sou a sofrer com as Lesões por 
Esforços Repetitivos (LER) e os 
Distúrbios Osteomusculares Rela-
cionados ao Trabalho (Dort).

Hoje em dia, o que preocupa 
são as doenças mentais. Pesquisa 
recente da Fenae revelou que um 
em cada três empregados da Caixa 
diz ter apresentado algum proble-
ma de saúde em decorrência do 
trabalho nos últimos 12 meses. 

Entre os que tiveram algum 
problema, 10,6% relataram de-
pressão. Doenças causadas por 
estresse e doenças psicológicas re-
presentam 60,5% dos casos.

Quem paga a conta pelo adoe-
cimento dos trabalhadores é a so-
ciedade. O empregado em licença 
médica passa a receber benefício 
previdenciário. Se ocorrer o au-
mento da jornada, certamente o 
quadro da categoria se agravará 
ainda mais.

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

Veja, em nosso site, o nome, te-
lefone e e-mail dos representantes 
de São Paulo na Câmara e no Se-
nado e envie mensagem demons-
trando sua insatisfação com a MP 
905, que ataca direitos dos bancá-

Pressione deputados e senadores 
para votarem contra a MP 905

rios. Há também uma sugestão de 
texto a ser encaminhada.

Tramitação - O Congresso 
vai criar uma comissão mista para 
analisar a medida provisória. Qua-
se 2 mil emendas já foram apre-
sentadas. O relatório aprovado na 
comissão será votado posterior-
mente na Câmara e do Senado.



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 10 serão abertas 
reservas para fevereiro

Vamos conhecer as exposições da 
Caixa Cultural dia 6. Inscreva-se!
É a última edição deste ano do APCEF nos Passos da Cultura. Não perca!

Eventos

Luta diária dos PcD é tema de Encontro da APCEF 

Associado lança livro na sede, dia 14
Cultural

Horizonte Vertical, do associa-
do da APCEF/SP Ivan Neris, será 
lançado em 14 de dezembro, sába-
do, a partir das 10 horas, no Espa-
ço Conviver, na sede da APCEF/
SP, centro da capital.

O livro reúne poemas produ-
zidos pelo autor desde 1993. As 
temáticas são as lutas sociais, as 
relações humanas, questões filosó-
ficas e existenciais. No evento ha-
verá um sarau com apresentações 
musicais e poesia. Prestigie!

As dificuldades enfrentadas 
pelas Pessoas com Deficiência 
(PcD) serão tema do 4º Encontro 
da Diversidade organizado pela 
APCEF/SP. 

O evento acontece dia 30 de 
novembro, sábado, no Club Homs, 
na capital, próximo da estação 
Brigadeiro do metrô. Estarão dis-
poníveis para os participantes in-
térprete de Libras e serviço de au-
diodescrição.

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

A APCEF/SP promove mais 
uma oportunidade para você fazer 
um passeio cultural pela cidade de 
São Paulo.

Desta vez, o APCEF nos Pas-
sos da Cultura vai levá-lo à Caixa 
Cultural, com visita guiada no dia 
6 de dezembro, sexta-feira.

O Museu da Caixa preserva 
as instalações originais do prédio 
histórico na Praça da Sé desde a 
sua fundação, em 1939. Há ainda 
exposições, sala de leitura e de ofi-
cinas. Após a visitação, o grupo al-
moçará em um gostoso restaurante 
no Centro Histórico.As reservas para hospedagem 

em fevereiro - inclusive carnaval 
(de 21 a 25 de fevereiro) - serão 
abertas em 10 de dezembro, ter-
ça-feira, às 7 horas.

Escolha a Unidade que mais 
gosta e aproveite!

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.

Dia 30 tem Torneio de 
Xadrez na Colônia de 
Campos do Jordão

O 2º Xadrez na Montanha 
acontece nos dias 30 de novem-
bro e 1º de dezembro, sábado e 
domingo, em Campos do Jordão.

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

Inscrições, (12) 3042-2177 
ou (12) 3662-1431.

Tem Festival de Tênis 
neste fim de semana 

Esportes

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, (11) 
5613-5600, 97314-8894 ou ce-
com@apcefsp.org.br.

Os inscritos irão se encontrar 
às 9 horas na Caixa Cultural, Praça 
da Sé, 111, ao lado do estação Sé 
do metrô.

Inscrições, ligue (11) 3017-
8355, 3017-8331 ou envie e-mail 
para convites@apcefsp.org.br. Va-
gas limitadas.
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EXPEDIENTE

Rita Serrano vence eleições para 
representante dos empregados no C. A.
Candidata apoiada pelas entidades foi eleita em primeiro turno com 81,76% dos votos

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.

Rota X Moto Clube

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Dell Computadores do Brasil 
- Valores especiais nas compras 
pelo site www.dell.com.br. Soli-
cite código de desconto.

• Fisk Centro de Ensino - Con-
sulte unidades em www.fisk.
com.br. Desconto: 10% para tur-
mas regulares e 20% para turmas 
personalizadas e promocionais.

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

O Rota X Moto Clube é formado 
por empregados da Caixa e ami-
gos de todo o Brasil que compar-
tilham a paixão pelo motociclis-
mo. Estão na estrada há 16 anos, 
com quase 600 integrantes em 21 
sedes espalhadas em vários Esta-
dos brasileiros.
Tem projetos como o “Abraçan-
do Brasil”, cujos integrantes do 
motoclube levam uma bandeira 
de cidade em cidade e assim se 
confraternizam, e o Encontro Na-
cional. O próximo será em Ouro 
Preto (MG), em maio.
Também já participaram de even-
tos na Colônia de Suarão e na 
Subsede de Bauru (veja fotos na 
página 4).
Acesse: www.rotaxmotoclube.
org.br e conheça.

Fenae

Divulgados os sorteados da 
campanha Fenae 360º

Rede do Conhecimento 
oferece curso que 
ensina cultivo de horta

Horta Orgânica é o mais recen-
te título de vídeoaulas disponibili-
zadas na Rede do Conhecimento. 
O conteúdo é transmitido por en-
genheiros agrônomos que ensinam 
os passos básicos de como ter uma 
horta orgânica em casa. As aulas 
abordam como manejar o solo, o 
cultivo de plantas condimenta-
res, preparo de canteiros, além de 
orientar como produzir os alimen-
tos de forma saudável.

Sobre a Rede - O canal de edu-
cação da Fenae e das APCEFs dis-
põe de mais de 107 cursos, além de 
podcasts, infográficos, pílulas de 
conhecimento, palestras e vídeos.

Acesse www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento e aproveite!

Foi  realizado na quinta-feira 
(21), o segundo sorteio da cam-
panha de associação Fenae 360° 
- Viva a Experiência. Foram con-
templados sete associados das 
APCEFs com relógios Garmin, 
Mochilas Victorinox, Google 
Chromecast 2 e cafeteira Pixie 
Clips Nespresso. 

Os sorteios semanais aconte-
cem até 7 de abril. O primeiro sor-
teio ocorreu em 14 de novembro e, 
o próximo, será dia 28. Concorrem 
aos sorteios semanais os empre-
gados que se associaram por meio 
da plataforma de as-
sociação ou os que 
indicaram amigos 
que efetivaram a as-
sociação. 

Como partici-
par - Baixe o aplica-
tivo Viva Fenae/AP-
CEF e acesse com o 
login e a senha do 
Mundo Caixa. 

A cada interação, 

o associado ganha números para 
concorrer a prêmios. Ao indicar 
um colega ganha um número e se 
houver conversão da indicação em 
associação tanto o indicado quanto 
quem indicou ganha cinco núme-
ros da sorte. Responder ao quiz 
toda quarta-feira dá direito a cin-
co números e a cada 10 indicados 
convertidos dobram os números. 
Os aposentados recebem números 
da sorte em dobro.

Saiba mais em www.fenae.
org.br/associacao ou pelo aplica-
tivo Viva Fenae Apcef.

Rede do Conhecimento

A luta em defesa da Caixa e 
dos direitos dos empregados do 
banco obteve uma importante vi-
tória. Rita Serrano, candidata que 
contou com o apoio das entidades 
representativas dos trabalhadores - 
entre elas a APCEF/SP e a Fenae 
-, foi eleita em primeiro turno com 
81,76% dos votos. O novo manda-
to começa em abril de 2020.

Empregada da Caixa desde 
1989, Rita Serrano participa do 
Conselho de Administração (C. 
A.) desde 2014, quando ocupou 
o cargo de suplente, 
sendo eleita titular em 
2017. 

Mestre em Admi-
nistração e graduada 
em Estudos Sociais e 
História, a atual con-
selheira tem longa tra-
jetória no movimento 
sindical e social. Foi 
presidenta do Sindi-
cato dos Bancários 
do ABC entre 2006 e 
2012, coordena des-

de 2015 o Comitê Nacional em 
Defesa das Empresas Públicas e 
atualmente faz parte do Conselho 
Fiscal da Fenae.

Conquista - Conquista históri-
ca dos trabalhadores, como resul-
tado da luta das entidades sindicais 
e associativas, a eleição de repre-
sentante dos empregados na Cai-
xa tornou-se realidade a partir de 
2013.  Esta foi a terceira vez que 
os empregados elegeram seu re-

presentante no Conselho de Admi-
nistração. O papel do conselheiro 
eleito é representar os anseios dos 
trabalhadores, defender a integri-
dade do banco e fiscalizar as ações 
da gestão.

O Conselho de Administração 
é a principal instância decisória 
do banco. Possui oito membros: 
o presidente do banco, seis conse-
lheiros indicados pelo Ministério 
da Economia e um eleito pelos 
empregados.



Anúncios AgendaInformes publicitários

Imagens

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

Casas
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. ao 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
• Toyota/Etios Cross, 2017, 1.5 16v flex 4 portas, auto-
mático, prata, 18.500 km, completo (sensor e câmera 
de ré), único dono. Todas as revisões pela conces-
sionária, R$ 51.250. Kico, (11) 98232-2222 (Santos). 
• Polo Comfortline Sedan, 2003, ar-condicionado di-
gital, computador de bordo, rodas, manual e chave 

23ª Festa do Chope, no clube da APCEF/SP

Para anunciar, envie e-mail para

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

reserva tipo canivete, 2° dono, baixa km. Janaína, (11) 
98387-4257 (WhatsApp).

Diversos
• Vendo cama-box viúva (1,20 X 1,90), usada, c/ ca-
beceira e colchão, R$ 1.500. Juliana, (11) 99972-4777 
(WhatsApp).

 
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

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

Dezembro

Encontro dos Aposentados, na capital
Dia 3


