
A manhã de segunda-feira (10) 
foi de caos e ansiedade nas agên-
cias da Caixa no estado de São 
Paulo.

A direção da empresa, em 
anúncio feito via streaming para 
toda a rede de agências, apresen-
tou nova fase da “reestruturação”.

Nesta etapa estão previstas mo-
vimentações e descomissionamen-
tos para todos os empregados das 
agências e PAB’s, com exceção 
(neste momento) dos ocupantes 
das funções de Caixa, Tesoureiro e 
Avaliador de Penhor. 

Mesmo os técnicos bancários 
que não ocupam função gratificada 
podem ser transferidos.

Nesta fase, a direção do banco 
anunciou uma nova estrutura de 
funções para as unidades de ponta, 
prevendo a extinção das antigas.

O atual ocupante de FG/CC 
deve manifestar interesse em per-
manecer na função equivalente, 
ainda a ser criada, em sua atual 
unidade ou em outra de seu inte-
resse. 

A manutenção na função ou na 
unidade escolhida dependem, po-
rém, de “validação” da chefia da 
unidade. 

Caso não seja “validado”, o 
empregado sofre descomissiona-
mento. 

Está prevista uma “repesca-
gem” em 21 de fevereiro.

Os procedimentos apresenta-
dos pela direção estão repletos de 
problemas e demonstram a ausên-
cia de planejamento da chamada 
“reestruturação”.

Os prazos são curtos para o 
encerramento das manifestações: 
para as demais funções – exceto 
Gerentes Gerais – até quarta-feira, 
12 de fevereiro e para os Gerentes 
Gerais, até dias 13 e 14, quinta e 
sexta-feira. 

Para Gerentes Regionais já foi 
encerrado o período às 20 horas na 
segunda-feira (10). 

A metodologia de escolha pre-
vê a aplicação do Score no PSI 
(procedimento não previsto na 
norma e que prejudica colegas 

oriundos das extintas SR’s).
A Caixa não apresenta a quan-

tidade de vagas disponíveis nas 
unidades e quando mostra a tipolo-
gia de agências e dimensionamen-
to de carteiras, traz erros aritméti-
cos grosseiros.

Prova da falta de planejamen-
to da empresa foi o fechamento 
de três SR’s no país (duas em São 
Paulo) há menos de 5 meses e a 
aplicação do Revalida há cerca de 
8 meses.

Houvesse racionalidade por 
parte da direção, estes processos 
não seriam aplicados às vésperas 
de mudanças mais profundas, que 
tornam as decisões tomadas sem 
efeito. Nas palavras da própria di-
reção, houve “sombreamento”.

Outro contrassenso foi criar 
funções no Varejo, como a de 
GCN, que foram excluídas no 
modelo “proposto”. Houve inves-
timento por parte da empresa e dos 
empregados, que a direção agora 
pretende jogar fora.

Além disso, faltam informa-

ções básicas, como atribuição de 
parte das novas funções e remune-
ração prevista.

Não é detalhado, por exemplo, 
como seria definido o porte das 
agências com a nova tipologia.

A direção da empresa quer 
empurrar os empregados a decidi-
rem sem as mínimas condições de 
avaliar adequadamente a situação. 
(leia mais na página 3)

Mobilização – Após o Dia de 
Luta, plenárias, reuniões, mani-
festações e as articulações com 
ocupantes de cargos eletivos, está 
prevista nova manifestação, orien-
tada para ocorrer nacionalmente, 
na quinta-feira, dia 13.

Vamos todos nos vestir com rou-
pas pretas em forma de protesto con-
tra as atitudes da direção da Caixa.

Na quarta-feira (12), haverá 
rodada de negociação entre a Co-
missão Executiva dos Empregados 
(CEE), que representa os empre-
gados e os representantes da Cai-
xa, pautando o tema.

Movimento
O jornal do empregado da Caixa
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Plenária discute reestruturação em 
Catanduva

Após reuniões e plenárias 
realizadas na grande São Paulo e 
grande ABC, a APCEF/SP e de-
mais entidades representativas dos 
empregados realizará plenárias no 
interior para discutir o atual proje-
to de reestruturação do banco.

Irá ocorrer na sede do Sindicato 
de Catanduva (R. Pernambuco, 156) 
no dia 13 de fevereiro, quinta-feira, 
às 18h30. Participe e fortaleça a luta!

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL

A Diretoria Executiva da Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo (APCEF/
SP), em cumprimento ao Estatuto Social da entidade, artigo 18º, parágrafos 1º e 2º, e artigo 29, inciso 
XVI, convoca Assembleia Geral Ordinária Eleitoral a ser realizada no dia 29 de fevereiro de 2020, 
sábado, às 8h30 em primeira chamada e às 9 horas em segunda chamada, com qualquer número de 
associados presentes (artigo 19, inciso IV do Estatuto Social). A assembleia será realizada na sede da 
APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, Praça da República, 
282 - CEP: 01045-000 - São Paulo SP, e assumirá caráter permanente até a posse dos novos eleitos  
(artigo 18, parágrafo 2º).

São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Kardec de Jesus Bezerra 
Diretor-presidente da APCEF/SP

Gestão Nossa Luta



Associativo

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3042-1640

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flats, (11) 3017-8335

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

faleconosco@apcefsp.org.br

Muito mais APCEF/SP pra você nas 
Unidades de Lazer. Aproveite!
Há vagas para os meses de março e abril, inclusive nos feriados 

As Unidades de lazer da AP-
CEF/SP nas cidades turísticas de 
Avaré, Campos do Jordão, Suarão 
e Ubatuba são opções o ano todo 
para os associados e seus familia-
res aproveitarem os momentos de 
descanso e folga.

Para os meses de março e abril, 
inclusive para os dois feriados 
(Páscoa e Tiradentes) ainda há va-
gas. Mas, não demore muito para 
fazer sua reserva e garantir dias 
super gostosos. 

Acesse o site da APCEF/SP em 
Unidades de lazer e confira os va-
lores e formas de pagamentos.

A gente se encontra por lá!

A agência Vila Virginia, per-
tencente à Superintendência Re-
gional Penha, é uma entre outras 
unidades da Caixa que tem todos 
os seus empregados associados à 
APCEF/SP.

O feito mereceu uma come-
moração especial entre os empre-
gados e os dirigentes da APCEF/
SP, também empregados da Cai-
xa. Na manhã de 30 de janeiro 
eles se reuniram para um café da 
manhã. 

“Uma agência com todos os 
seus empregados associados à 
APCEF/SP mostra a consciência 
do grupo em fortalecer a entida-
de que defende seus direitos e 
está sempre na luta por melho-
res condições para todos”, diz o 
diretor da APCEF/SP Leonardo 
Quadros.

Associe-se você também!

Agência 100% 
APCEF/SP. Agência 
100% consciente

Empregados com o diretor Leonardo (à direita)

Esportes

APCEF/SP faz reformas em duas 
quadras de tênis no clube

As quadras de tênis 1 e 2 estão 
passando por reformas e ficarão 
fechadas neste período. A previsão 

É sempre bom ter com quem 
contar em nossa vida funcional.

A APCEF/SP sabe bem disso 
e cumpre o papel de estar presen-
te e ao lado dos empregados.

Além de ter essa missão, a 
entidade também zela pela qua-
lidade de vida e integração dos 
empregados oferecendo espaços 
de lazer e muito mais.

Aproveite tudo isso e asso-
cie-se agora mesmo.

Acesse o site, preencha o for-
mulário e envie por malote para 
o Cadastro.

Mais vantagens e mais 
presença

Muitas brincadeiras no APCEFolia de 2019

Vai ser uma delícia o APCEFolia 2020 
no clube da APCEF em Bauru

Você que está na região de 
Bauru e é associado da APCEF/SP 
é nosso convidado especial para 
participar do APCEFolia 2020.

A criançada vai adorar as atra-
ções e os pais também vão curtir!

Os dias das folias são domingo 
(23) e terça-feira (25).

Para os pequenos: pintura ar-
tística, cabelo maluco, recreação 
aquática, futebol de sabão, piscina 
de bolinhas e distribuição de pico-
lés.

No domingo (23) terá para os 
pais Kombina Choop com venda 
de espetinhos, chopp Brahma e 
chopp Servus.

Tem treinos no clube 
da APCEF/SP em 
diversas modalidades

Aos finais de semana a AP-
CEF/SP realiza treinos de fute-
bol society livre, vôlei de quadra 
(masculino e feminino), futsal 
feminino, basquete masculino, 
futsal masculino e futebol de 
campo masculino.

Acesse o site da APCEF/SP 
e saiba mais. Contato da equi-
pe de esportes: WhatsApp (11) 
9.6334-1276.Associados participam de jogos no clube

Unidade de lazer em Suarão, além da proximidade da praia oferece piscina e muito mais

Palco APCEF com roda 
de samba no clube é 
domingo

O carnaval está chegando e 
os bloquinhos já estão nas ruas 
de São Paulo e em diversas ci-
dades.

Para aproveitar o esquenta 
para essa grandiosa festa popu-
lar, o projeto Palco APCEF vai 
realizar uma roda de samba no 
clube de São Paulo, no domin-
go (16), a partir das 13 horas, na 
sede social.

Muita música boa com os 
empregados da Caixa que parti-
cipam do Talentos Fenae e tam-
bém com aqueles que já estive-
ram no Palco APCEF.

Compareça. Prestigie!

é que as obras durem 45 dias. 
Enquanto isso, utilizem as qua-

dras 3 e 4 e curtam o clube!
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EXPEDIENTE

Ação da Contraf-CUT é julgada 
procedente e garante incorporação
A decisão foi tomada na segunda-feira (10) pela 13ª Vara do Trabalho de Brasília

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.

A aventura não tem fim: 
faça arvorismo!

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Colégio e Faculdade Progresso 
Desconto gradual no Ensino Fun-
damental e 15% para Graduação 
e Pós-Graduação. Guarulhos-SP.

• Escola de Enfermagem São José
Desconto de 10% nos cursos ofe-
recidos. Endereço: R. Martinico 
Prado, 85- Vila Buarque/SP. Site: 
www.portal.sipeb.com.br.

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

Quer experimentar a sensação 
de estar caminhando sobre uma 
floresta em trilhas suspensas? 

A parceria da APCEF/SP com 
a Bilheteria.com oferece passeios 
para o Parque Monjolinho, em 
Socorro-SP.

É só você solicitar o código 
de acesso pelo e-mail conve-
nios@apcefsp.org.br, informan-
do sua matrícula, nome completo 
e nome da loja que deseja o có-
digo.

Depois acesse https://bilhe-
teria.com/apcefsp e adquira seus 
ingressos.

Aproveite muito tudo isso!

Após a repercussão sobre a in-
tenção de realizar manobra para 
descumprir o Estatuto da Funcef 
em reunião do Conselho Delibera-
tivo (CD) da Fundação, que ocor-
reria em 30 de janeiro, a Funcef 
não se manifestou mais a respeito.

Segundo fontes da APCEF/SP, 
a pauta teria sido retirada da reu-
nião no dia 30. Até o momento não 
há qualquer tipo de comunicado 
oficial explicando o que aconteceu. 
A intenção era acatar a posição 
da extinta Previc de modo que a 
última palavra seja sempre a do 
banco. E quem aceitar participar 
desse processo, seja votando com 
a patrocinadora, seja se eximindo 
da votação, estará descumprindo o 
estatuto e traindo os participantes. 
Hoje, para que o CD altere ques-
tões extremamente importantes, 

como mudança de estatuto, mu-
dança de regulamento, retirada de 
patrocínio e investimentos acima 
de 2%, há a necessidade de quatro 
votos.

O estatuto atual não veta o voto 
de minerva, como a Funcef afir-
ma, pois a exigência do mínimo 
de quatro votos em seis possíveis 
para determinadas mudanças evita 
o impasse e, portanto, não há ne-
cessidade de o presidente do CD, 
representante do banco, votar duas 
vezes em caso de empate.

A Lei complementar 108/2001 
instituiu o voto de minerva. Na 
Funcef, o atual estatuto começou 
a valer em 2007, após aprovação 
de todos os órgãos controladores 
e a Caixa, inclusive. Ele é essen-
cial para garantir que os interesses 
da Caixa não prevaleçam sobre 

Direção da Funcef permanece em silêncio após atos dos 
empregados contrários à mudanças no Estatuto

A 13ª Vara do Trabalho de Bra-
sília julgou procedente o pedido da 
Confederação Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT) e manteve o direito 
à incorporação da gratificação de 
função aos empregados da Caixa 
que mantiveram tal gratificação 
por 10 anos ou mais, conforme 
prevê o normativo RH 151.

A decisão tomada na segunda-
-feira (10) contempla os contratos 
de trabalho de todos os emprega-
dos prejudicados pela revogação 
do normativo, que permaneciam 
no banco até 09/11/2017, desde 
que preenchidos os requisitos da 

os dos participantes e vice-versa. 
Ao contrário do que o banco e a 
Funcef afirmam, o estatuto é legal, 
está em conformidade com as Leis 
Complementares 108 e 109, que 
dispõem sobre a relação entre as 
empresas públicas e suas entidades 
fechadas de previdência comple-
mentar e sobre o regime de Previ-
dência Complementar e, portanto, 
deve ser respeitado.

Essa não é a primeira vez 
que a Funcef acata a posição de 
um órgão regulador em prejuízo 
dos participantes, e se esse golpe 
for efetivado, acontecerão casos 
como a quebra da paridade no Não 
Saldado e outros muito piores. 
Resta saber o que a Funcef tenta-
rá fazer agora e se o tema voltará 
a entrar na pauta das reuniões do 
CD.

norma.

Motivos do descomissiona-
mento – Na prática, o empregado 
com mais de 10 anos de gratifica-
ção de função descomissionado 
pelos motivos 8 (a critério da ges-
tão), 10 (reestruturação) e 12 (fim 
da unidade) têm administrativa-
mente sua incorporação garantida.

Histórico – No final de 2017, 
a Caixa revogou o normativo RH 
151, o que ocasionou a limitação 
da incorporação de gratificação 
de função apenas aos emprega-
dos “descomissionados” até o dia 

09/11/2017, desde que a dispensa 
ocorresse imotivadamente e o em-
pregado contasse com 10 anos ou 
mais de função.

A Contraf-CUT ingressou 
com a ação coletiva denuncian-
do a revogação do RH 151 e com 
mandato de segurança para que o 
respectivo normativo interno fosse 
mantido. A liminar foi concedida, 
em 2018, pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da 10ª Região.

A decisão contempla todos os 
empregados da base territorial da 
Contraf-CUT. 

A Caixa ainda pode recorrer da 
sentença.

A Caixa anunciou neste mês 
que pretende fechar a CEATE (an-
tiga Cerat), área responsável por 
parte do atendimento telefônico 
do 0800 da Caixa e pelo atendi-
mento/acompanhamento nas redes 
sociais.

São 50 empregados lotados no 
Brás e 1.200 terceirizados. Segun-
do o anúncio, a CEATE de Fortale-
za também deve ser fechada. Com 
a mudança, restariam as do Rio de 

Caixa anuncia o fechamento de duas 
CEATEs

Chapa 1 vence a 
eleição do Conselho 
de Usuários do 
Saúde Caixa

Com participação de 21.389 
empregados, a Chapa 1 - Movi-
mento pela Saúde obteve 77% 
dos votos válidos, 16.652 votan-
tes. 

As outras duas chapas obti-
veram 3.462 votos para a chapa 
3 e 1.275 para a chapa 2. O re-
sultado foi divulgado na sexta-
-feira (7).

Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e 
Salvador.

A APCEF, junto com as demais 
entidades representativas (Sin-
dicato e AGECEF/SP) estão em 
contato com os empregados e o as-
sunto será questionado pela CEE 
(Comissão Executiva dos Empre-
gados) na mesa permanente com a 
Caixa, dia 12 de fevereiro.

Os empregados realizaram ato 
no Brás, dia 6, em protesto.



Imagens

Anúncios Informes publicitários

Apartamento 
•Vd., sem condomínio, com cozinha planejada, piso la-
minado, próximo ao centro de Santo André e agência 
Hortencias. Vila Helena, 40 m quadrados. Ezequiel (11) 
972772424.

Casa 
•Vd. na praia Cibratel II, terreno 650m,231 m construí-
do, 4 dorms.(2 suítes), 1 wc, área serviço, ar cond. nos 
quartos, churrasqueira, quintal, garagem, edícula. R$ 390 
mil, Emília (11) 95055-8533 (WhatsApp).
• Alugo rua Lili, 21, Jd suarão, com quarto, sala cozi-
nha, banheiro, garagem e quintal. Tratar com Juracy 
989108194 e (11) 29414548.

Sobrado 
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. 
(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ chur-
rasq., jd. de inverno, 2 vagas. Aceita financiamento 
R$ 560 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (so-
licite fotos).

•Vd na capital, Jd Bonfiglioli, 3 dorm sendo 1 suite,sala, 
copa e cozinha americana, 4 banheiros reformados, AS, 
suite empregada, quintal, garagem p 2 autos.Rua tranqui-
la,arborizada, prox USP, supermercados, comercio, parque. 
Hiroco(11) 97197-5355.

Veículos
• Vd. Toyota/etios cross, 2017, 1.5 16v flex 4p auto-
mático, prata, 18.500 km, completo com sensor de ré 
e câmera de ré, único dono, todas as revisões pela 
concessionária, R$ 47.450 mil. Kico (11) 98232.2222 - 
resido em Santos/SP 
•Vd., honda fit 2008, verde metálico, por R$20 mil. 
Juracy 989108194

Terreno
•Vd., terreno de 450 metros², lote 13/Q IA no condomínio 
Riviera de Santa Cristina XIII em Paranapanema/SP, com 
clube náutico, restaurante, piscinas, quadras. Segurança 
completa e portarias. Docs em ordem. Estudo proposta. 
Margarida (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Agenda
Fevereiro

classificados@apcefsp.org.br
Os itens anunciados são de 

responsabilidade do anunciante.

Casa na Praia Grande
Alugo p/ o verão, 300 m do mar, c/ 2 dorms. (1 suí-
te), sala c/ sofá-cama, coz. ampla, espaço p/ festas 
c/ churrasq., piscina, garagem p/ 3 carros, wi-fi, TV a 
cabo. Adão, (11) 98339-6722 (WhatsApp) ou Edgar, (13) 
99143-9097 (WhatsApp).

Casa em Villagio - Praia Indaiá/Bertioga
Alugo p/ temporada e fins de semana, litoral norte, 
frente p/ praia, acomoda 7 pessoas, cond. c/ piscina, 
garagem, 2 dorm., 2 banheiros, churrasqueira, ar-con-
dicionado, ventilador de teto. Anita, (11) 99451-2898.  

Espaço D - móveis planejados e decorações
Home, sala, cozinha, banheiros, home office, dorm., terra-
ço, corporativos. R. Oswaldo de Oliveira, 259, Boqueirão, 
Praia Grande. Contato: (13) 3034-2049 / (11) 94245-4565.

Baile de Carnaval, no clube da capital
Dia 24

Bloquinho Infantil, no clube da capital e 
no clube de Bauru

Dia 23

Matinê Infantil, no clube da capital
Dia 24

APCEF nos Passos da Cultura, MIS 
Experience

Dia 20

Dia 15

APCEFolia 2020 no clube de Bauru
Dia 25

Interclubes de xadrez para menores, 
clube de São Paulo

Inspira Fenae 2020

Dia 13
Dia de Luta, use preto


