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Na reunião realizada nesta 
terça-feira (10) com a Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban), o 
Comando Nacional dos Bancários 
garantiu a manutenção de todos os 
direitos firmados na Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) da ca-
tegoria. 

Uma cláusula do aditivo assi-
nado estabelece que nenhuma al-
teração legislativa modificará os 
termos estabelecidos na CCT para 
evitar surpresas no futuro.

Pontos que seriam alterados 
pela Medida Provisória (MP) 
905/2019 como a jornada de seis 
horas, a não abertura das agências 
bancárias aos sábados e a negocia-
ção da Participação nos Lucros e/
ou Resultados pelos sindicatos fo-

Direção da Caixa tenta explicar mudanças e confirma reestruturação
Na sexta-feira, 6 de dezembro, 

a direção da Caixa tentou dar es-
clarecimentos à série de mudanças 
na rede de varejo anunciadas du-
rante evento no dia 2, que contou 
com a participação do presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, e da 
diretoria do banco, além do presi-
dente da República.

A Caixa tentou tranquilizar os 
empregados dizendo o óbvio: que 
as mudanças só acontecerão após 
ajustes no RH 115 e RH 183, que 
tratam dos planos de funções. Não 
desmentiu nem contestou, portan-
to, as informações que circulam 
entre os empregados de que have-
rá extinção e redução de funções 
e, talvez, fechamento de agências 
ou PABs.

No entanto, o que os empre-
gados esperavam ouvir - detalha-
mento do modelo, cronograma, 
objetivos e como o banco pretende 
realocar os empregados que ocu-

pam funções que serão extintas - 
não foi abordado.

Um exemplo é o destino dos 
tesoureiros executivos. Há menos 
vagas de gerente operacional que 
de tesoureiro executivo? O tesou-
reiro poderá ser nomeado para a 
nova função pelo gerente geral da 
unidade por lateralidade ou terá 
que prestar Processo Seletivo In-
terno (PSI)? Terá pontuação maior 
que os concorrentes em eventual 
PSI por ter experiência como te-
soureiro executivo? Todas as uni-
dades terão “G. O.”? 

Pedidos de esclarecimentos - 
Em 3 de dezembro, a APCEF/SP 
encaminhou ofício cobrando da 
direção da Caixa esclarecimentos 
sobre o processo de mudanças na 
rede. Se a empresa segue os valo-
res previstos em seu próprio Códi-
go de Ética, o mínimo que deveria 
fazer é prestar os esclarecimentos 

e cumprir a cláusula 48 do Acordo 
Coletivo de Trabalho, discutindo 
com os trabalhadores as soluções 
para o impacto dos processos de 
reestruturação.

Na quinta-feira, dia 5, repre-
sentantes da APCEF/SP e do Sin-
dicato dos Bancários de Guarulhos 
distribuíram aos empregados uma 
carta aberta ao presidente da Cai-
xa, Pedro Guimarães. O presidente 
estava na cidade para a inaugura-
ção da Superintendência Executi-
va de Varejo (SEV), mas não re-
cebeu as entidades representativas.

No dia seguinte, 6 de dezem-
bro, o diretor da APCEF/SP Leo-
nardo Quadros, representantes 
da Fetec-CUT/SP, Sindicato dos 
Bancários de Guarulhos e Sindi-
cato dos Bancários de São Paulo, 
Osasco e Região entregaram ofício 
direcionado à presidência da Caixa 
aos vice-presidentes Gabriel Goes 
(Finanças e Controladoria), Cláu-

dio Salituro (Tecnologia e Digital), 
ao gerente da Gipes/SP, Marcus 
Mirandola, ao superintendente da 
SR Paulista, Clayton Carneiro, e 
ao superintendente da Sured, Ro-
bert Kennedy.

Manifeste-se - A Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE-
-Caixa) também entrou em contato 
com a direção do banco cobrando 
uma reunião para debater a rees-
truturação do banco.

Em contato por telefone, a di-
reção não confirmou as mudanças, 
alegando que se tratava apenas de 
um ensaio para saber a opinião dos 
empregados e que nenhuma altera-
ção havia sido votada.

A APCEF/SP disponibilizou, 
então, um formulário para que os 
empregados possam dar sua opi-
nião sobre as mudanças anuncia-
das. Acesse nosso site e manifeste-
-se. Não é necessário se identificar. 

ram mantidos, conforme prevê a 
CCT da categoria. A vigência do 
aditivo vai até dezembro de 2020.

Luta pela derrubada da MP 
905 - Mesmo com a manutenção 
dos direitos da categoria, é muito 
importante que os bancários de 
todo o país pressionem os depu-
tados e senadores de seus estados 
explicando porque a MP 905/2019 
não deve ser aprovada.

"No site da APCEF/SP há uma 
sugestão de texto e os e-mails dos 
deputados e senadores do nosso 
Estado. Manifeste-se, participe 
desta luta que é de todos nós", 
explicou o diretor da APCEF/SP 
Leonardo Quadros.

Esta medida provisória é uma 

nova reforma trabalhista. Extin-
gue a regulamentação de diversas 
profissões, reduz direitos e a re-
muneração dos mais jovens e pos-

sibilita o achatamento de salários 
dos mais experientes. Todas estas 
questões afetam todos os trabalha-
dores, inclusive os bancários.



Aposentados

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 do Aposentado 
será comemorado em 
26 de janeiro

Aproveite as férias para descansar em 
uma das Unidades da APCEF/SP
É só ligar para a Colônia de sua preferência, na praia ou na montanha, e fazer a reserva

Época de férias escolares, hora 
de procurar um lugar tranquilo, se-
guro e agradável para descansar ao 
lado da família.

A APCEF/SP oferece a seus 
associados Unidades de Lazer em 
diversas cidades de São Paulo. Há 
clubes na capital e em Bauru, Colô-

nias em Avaré, Campos do Jordão, 
Suarão e Ubatuba. É só escolher o 
local de sua preferência, consultar 
a disponibilidade de vagas e fazer 
sua reserva. Confira, abaixo, o que 
cada espaço proporciona.

APCEFs em outros Estados - 

O Dia Nacional do Apo-
sentado será comemorado pela 
APCEF/SP, ao lado de seus as-
sociados, no dia 26 de janeiro, 
domingo, a partir do meio-dia, 
no Buffet Tôrres, na capital.

Haverá uma programação 
especial com almoço, música ao 
vivo, Concurso Miss e Mister 
Maturidade e muitas surpresas.

Informações e inscrições, 
(11) 3017-8331, 3017-8355 ou 
convites@apcefsp.org.br. Vagas 
limitadas.

Aposentados têm  
10% de desconto  
nas Colônias

Aposentados associados (ti-
tulares) têm 10% de desconto 
sobre as diárias das Colônias de 
Avaré, Campos do Jordão, Sua-
rão, Ubatuba e, também, do flat 
Santana e Paulista.

Os associados e dependentes tam-
bém podem utilizar os espaços de 
lazer oferecidos pelas APCEFs de 
outros Estados. 

No site www.fenae.org.br/as-
sociacao é possível verificar o que 
cada uma das APCEFs oferece. 
Aproveite! 

Colônia de Avaré
É um espaço cercado por bele-

zas naturais, às margens da repre-
sa de Jurumirim, opção ideal para 
descansar e aproveitar a vista pri-
vilegiada da paisagem da região.

São 36 apartamentos que 
acomodam quatro pessoas, dois  
adaptados para pessoas com ne-
cessidades especiais. Têm sacada, 
confortáveis dormitórios com rou-
pas de cama, toalhas, travesseiros 
e cobertores, sala/copa com mi-
cro-ondas, frigobar, ventilador de 
teto, televisão e secador de cabelo.

Diárias incluem três refeições.

Subsede de Bauru

Clube da capital
Colônia de Campos do Jordão

Colônia de Suarão

Colônia de Ubatuba

Subsede tem piscinas se-
miolímpica, recreativa e infantil,  
redário, ginásio poliesportivo, 
quadra de vôlei de areia, quiosques 
com churrasqueiras, lanchonete.

Clube oferece alojamento, gi-
násio, quadra poliesportiva, cam-
po de futebol, quadras de vôlei de 
areia e tênis, piscina semiolímpica, 
redário, lanchonete e restaurante.

A mistura perfeita da tranquili-
dade que a natureza e a beleza da 
Serra da Mantiqueira transmitem 
com o glamour e o agito do centro 
turístico e gastronômico.

São 19 apartamentos para até 
seis pessoas, 20 para até quatro 
pessoas e 1 adaptado para pessoas 
com necessidades especiais. Todos 
com roupas de cama, toalhas, tra-
vesseiros e cobertores, micro-on-
das, frigobar, aquecedor, televisão 
e secador de cabelo.

Diárias incluem três delicio-
sas refeições. Colônia tem piscina 
aquecida.

Lugar paradisíaco, com muitas 
praias, cachoeiras, trilhas e ilhas a 
serem exploradas.

19 casas para até seis pessoas, 
20 para até quatro pessoas e 1 
adaptada para pessoas com neces-
sidades especiais. Todas com rou-
pas de cama, toalhas, travesseiros 
e cobertores, micro-ondas, gela-
deira, ar-condicionado, televisão e 
secador de cabelo.

Diárias incluem delicioso café 
da manhã.

São 34 apartamentos para até 
seis pessoas e 1 adaptado para pes-
soas com necessidades especiais. 
Todos com enxoval, micro-ondas, 
geladeira, ar-condicionado, televi-
são e secador de cabelo.

Flat Paulista
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EXPEDIENTE

Funcef anuncia mudanças na forma de 
pagamento dos benefícios
Participantes não receberão mais os pagamentos da Funcef e do INSS na mesma data

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.

Parque Estadual de 
Campos do Jordão

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Colégio Integração - Rua 
Prof. Antônio de Castro Lopes, 
613, Ermelino Matarazzo, capi-
tal, (11) 2546-7597 - www.co-
legiointegracao.com. Desconto: 
20% nas mensalidades.

• Escola de Enfermagem São 
José - Rua Martinico Prado, 85, 
Vila Buarque, capital, (11) 3334-
2200 - https://portal.sipeb.com.
br. Desconto: 10%.

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

Talentos Fenae/APCEF

Foto de associado de São Paulo é 
premiada em concurso nacional

Lançada a campanha 
de Natal Mundo Caixa 
e Fenae. Interaja e 
concorra a prêmiosAlexander Ferreira da Silva 

(agência Borda do Campo, em São 
Bernardo do Campo) conquistou a 
terceira colocação na final do Ta-
lentos Fenae/APCEF 2019, na ca-
tegoria Foto.

Com sua imagem “Laguna”, ti-
rada durante uma viagem ao Peru, 
a premiação de Ale-
xander foi anunciada 
na final do Talentos 
Fenae/APCEF, que 
aconteceu de 4 a 7 de 
dezembro, em Floria-
nópolis (SC).

O associado é um 
grande incentivador 
da arte entre seus co-
legas, convidando-os 
para participarem dos 
diversos concursos 
culturais promovidos 
pela entidade. 

“Quero que mais 
empregados da Cai-
xa participem do Ta-
lentos Fenae/APCEF 
para que, a cada ano, 
a gente possa conhe-
cer mais talentosos 
amigos na Caixa”, 

Associe-se

A Funcef anunciou, em 4 de 
dezembro, mudanças no Acordo 
de Cooperação Técnica que man-
tinha com o INSS. 

Este convênio permitia, por 
exemplo, que o participante ti-
vesse acesso a alguns serviços do 
INSS, como contagem de tempo 
de contribuição e marcação de 
agendamento para concessão de 
aposentadoria por meio da Funda-
ção. Após a concessão do benefí-
cio, o participante também poderia 
optar por receber de forma unifi-
cada o pagamento do INSS e a su-
plementação/complementação da 
Funcef, no dia 20 do mês corrente.

Com a mudança anunciada, os 
participantes da Funcef que rece-
bem de forma unificada terão os 
benefícios do INSS e da Funcef 
desmembrados a partir da folha de 
março. Para eles, suplementação/
complementação da Funcef conti-
nua sendo feita no dia 20, enquanto 

o crédito do benefício da previdên-
cia oficial será realizado nas datas 
e formatos previstos nas regras do 
INSS. Aqueles que se aposentarem 
a partir de janeiro de 2020 já re-
ceberão de maneira desmembrada.

A mudança irá afetar o paga-
mento do imposto de renda, das 
mensalidades do Saúde Caixa e de 
empréstimos consignados. Com o 
benefício desmembrado, a base de 
cálculo do imposto de cada benefí-
cio, individualmente, também fica 
menor, podendo reduzir a alíquota. 

Assim, o imposto retido pode 
ser inferior ao imposto devido, ge-
rando saldo a pagar na declaração 
de imposto de renda de 2021. 

No caso do Saúde Caixa, como 
a base de cálculo para a mensali-
dade soma os benefícios da Funcef 
e do INSS, problemas como falta 
de atualização cadastral ou incon-
sistências no sistema podem fazer 
com que o usuário do plano deixe 

de contribuir corretamente, o que 
pode lhe causar sérios problemas. 
Os participantes que possuem par-
celas de crédito consignado aver-
badas em folha também podem ter 
transtornos, como a não averbação 
por excesso de débito em função 
da redução do crédito da folha da 
Funcef.

A diretoria da Fundação pre-
cisa esclarecer aos participantes 
estas situações e oferecer soluções 
que reduzam o impacto destas mu-
danças na vida do participante.

O comunicado publicado pela 
Funcef não informa o motivo das 
mudanças no convênio. 

Especula-se, porém, que pos-
sa estar relacionado ao leilão da 
folha de paga-
mento do INSS 
aos bancos, feito 
pelo governo, no 
início do mês de 
novembro.

O Parque Estadual de Campos do 
Jordão, conhecido como Horto 
Florestal, foi criado em 1941. O 
Parque abriga uma área do par-
que remanescente da Mata Atlân-
tica. Os ambientes contam com 
uma riquíssima fauna, com mais 
de 186 espécies de aves catalo-
gadas e animais ameaçados de 
extinção.
Onde fica: Avenida Pedro Paulo, 
s/n, Horto Florestal, Campos do 
Jordão.
Funcionamento: aberto diaria-
mente, das 8h30 às 17 horas.
Acesse: www.parquecamposdo-
jordao.com.br.

Está no ar, até 24 de dezembro, 
a Campanha de Natal 2019 - Mun-
do Caixa e Fenae. Todos os partici-
pantes deverão realizar os desafios 
semanais e, assim, concorrer a prê-
mios. O sorteio acontece dia 26.

As interações que valem 
cupons são: atualização de dados 
pessoais, baixar e fazer login no 
App Viva/Fenae/Apcef, doar para 
o Movimento Solidário, indicar 
um amigo pelo aplicativo e este 
se associar à APCEF, se associar 
à APCEF, realizar resgate no ca-
tálogo de prêmios Mundo Caixa 
e realizar no cashback do Mundo 
Caixa.

Para saber mais, acesse a Cam-
panha de Natal no www.mundo-
caixa.com.br.

contou Alexander, que participou 
pela terceira vez do concurso cul-
tural nacional.

Para saber mais sobre o Ta-
lentos, acesse www.fenae.org.br/
talentos. Acompanhe nossas pu-
blicações e participe das próximas 
edições.



Anúncios Informes publicitários

Imagens

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

Apartamentos
• Vd., Mogi das Cruzes, Vila Suissa, Cond. Bahamas, 
Rua Oskar Pachler, 280, 2 dormitórios, 1 banheiro, sala 
espaçosa, varanda, garagem 2 vagas (1 coberta), 60 
m2. Condomínio, R$ 373; IPTU R$ 76. R$ 220 mil. Her-
bert (11) 9 9533-4236 (solicite fotos).
• Vd., Água Fria, capital, prox. metrô Jardim São 
Paulo, Rua Donato Luongo, c/ 2 dorms., 1 banheiro, 
lav. + quarto de dispensa, 1 vaga, salão de festas, 
65 m2, R$ 340 mil, aceito troca, cond. baixo. Moacir, 
(11) 99842-8853.

Sobrado 
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dor-
ms. (1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ 
churrasqueira, jardim de inverno, 2 vagas. Aceita 
financ. R$ 560 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 
(solicite fotos).

Terrenos
• Lote 13/Q IA, cond. Riviera de Santa Cristina XIII, 

3º Encontro Anual dos Aposentados da Caixa

Para anunciar, envie e-mail para

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

Paranapanema, c/ clube náutico, restaurante, piscinas, 
quadras poliesportivas. R$ 20 mil. Estudo proposta, 
450 m². Margarida (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Veículos
• Toyota/Etios Cross, 2017, 1.5 16v flex 4p automático, 
prata, 18.500 km, completo (sensor e câmera de ré), 
único dono, revisões pela concessionária, R$ 49 mil. 
Kico, (11) 98232-2222 (Santos). 
• Ford Focus Sedan 2.0, automático, preto, comple-
to, bancos de couro, vidros e travas elétricas, alarme, 
Insulfilm, som, ar-cond., 104.800 km. R$ 23 mil. Maria 
Irenice, (32) 99923-7105 (WhatsApp) / (11) 2495-6798.
• Ecosport Freestyle, 1.6 flex, 2011/2012, completo, 
prata, 100 mil km, R$ 32.200. Aceito troca por pick 
up 4 × 4. Moacir, (11) 99842-8853.

Diversos
• Vd. mesa p/ escritório, R$ 219, 0,60 x 1,80 cm, 2 
gavetas, marfim, pés em chapa cor cinza. Moacir, (11) 
99842-8853.

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 cum-
primento 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 cha-
mada 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; reconheci-
mento 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 pa-
gamento do adicional de quebra de caixa a todos os asso-
ciados que exercem e/ou exerceram as funções de avalia-
dor de penhor; e reconhecimento do direito e pagamento 
das diferenças de vantagem pessoal - VPGIPs (rúbricas 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

Quitinete no centro
Vd., 40 m², reformado, próx. ao metrô Luz, andar 
alto, R$165 mil. Mauri, (11) 99233-2746 (WhatsApp).

Escritório
Vd/alugo, escritório, 45 m², Rua Riachuelo, próx. da 
USP, R$ 130 mil, aluguel R$1.400 o pacote. Mauri, 
(11) 99233-2746 (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.


